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வா ப்ேபான	மல்லிைகையக்	கா பவர்கள்,	அ 	 ன்னாள்	ெவண்ணிறத் டன்
விளங்கி	ந மணம்	தந் ,	மேனாஹரியின்	 ந்த க் 	ஆபரணமாக	விளங்கிற்ேற
என்ெறண்ணி	அதைனக்	ைகயிெல த் 	ைவத் க்	ெகாள்கின்றனரா?	இல்ைல!
அந்த	மல்லிைக	வா 	வதங்கிய !	 க்காரன்	ேவ 	மல்லிைகையத்	ெதா த் த்
த கிறான்.	அ தான்	 கழப்ப கிற !

ஆனால்,	விைளயா ம்	சி 	பிள்ைளக ம்	‘ேவ 	 ஷ்பம்	வாங்கி	ைவத் க்
ெகாள்ள	வைகயில்லாதவர்க ம்’	அந்த	வா ப்ேபான	மல்லிைகைய	எ த்
ைவத் க்	ெகாள்வ ண்டல்லவா!

விமலா,	வா ப்ேபான	மல்லிைக!	அவ ைடய	இளைம	மாறி	அதிக
நாட்களாகவில்ைல,	ஆனால்	ேமனியின்	ெம ம்,	வசீகர ம்	வனப் ம்
மங்கிவிட்ட .	தங்கேமனி	என் 	பிறர்	 றக்	ேகட்டவள்,	தன்	உடைலத்தாேன
கண் 	ெவட்கமைடயலானாள்.	உடல்	இைளத்த 	மட் மல்ல.	அதன்	பளபளப் ப்
ேபாய்விட்ட .	விமலாவின்,	 ண் 	திரண்ட	 ந்தல்,	ஒ 	காலத்தில்,	வாசைனத்
ைதலத்தில்	மிதந்த ண் .	அவ ைடய	 கத்தில்	பாரிஸ்	ப ட ம்,	த க் ப்
ெபாட் ம்	இ ந்த	கால ண் .	ேலாலாக் 	நாட் யமாட,	 த் ப்	பற்கள்	 ன்னைக
பாட	அவ ைடய	அதரெம ம்	திைரைய	விட் 	ெவளிேய	வ வ ம்,	மைறவமாக
இ ந்த	கால ண் .

அந்த	அதரந்தான்	அ பட் ,	வீங்கிப்	பார்க்கப்	பயங்கரமாக	இ ந்த .	அந்த
வீங்கிய	உதட் டன்தான்	விமலா	டாக்டர்	 ந்தேரசனிடம்	சிகிச்ைசக் 	வந்தாள்.
ெஜமீன்தார்	வீட் க்	காரியஸ்தன்	ஒ வ க் க்	காய்ச்சல்.	அவ க்
‘இன்ஜ ன்’	ெசய் ம்	ேவைலயிேல	டாக்டர்	ஈ பட் ந்தார்.	விமலாவின்	வீங்கிய
உதட் க் ,	சிகிச்ைச	ெசய்ய	ேநரமில்ைல.	கம்ப ண்டர்	கண் சாமிையக்
ப்பிட் ,	“கண்ணா	இந்த	அம்மா க் 	என்னெவன	விசாரி”	என் 	உத்தரவிட்டார்

டாக்டர்.

வீக்கத் க் ம்	மற் ம்	ெவ ப் ,	 ண்,	யாவற் க் ம்	‘ ன்சர்’	தட வ
கண் சாமியின்	வழக்கம்.	அந்த	 ைறப்ப ேய	வீங்கிய	உதட் க் ம்	கண் சாமி
‘ ன்சர்’	தடவப்	ேபானான்.	டாக்டர்	தன்	ேவைலேயா 	ேவைலயாக	இைத ம்
கவனித் 	விட்டார்.	“மைடயா!	உத 	வீக்கெமன்றால்	 ட	 ன்சர்தான்	ேபா வதா!”
என் 	ேகட்டார்.	கண் சாமி,	விமலாவிடம்	“உட்காரம்மா	ஒ 	பக்கமாக	டாக்டர்



வ வார்”	என் 	 றிவிட் 	ம ந் 	கலக்கச்	ெசன்றான்.

வீங்கிய	உதட் டன்	விமலா	உட்கார்ந் 	ெகாண் க்ைகயில்	அவள்	மனத்தில்
ங்கிக்	ெகாண் ந்த	எண்ணங்கள்	எ ந் 	விட்டன.	எண்ணாதனெவல்லாம்

எண்ணலானாள்.

இந்த	உத ,	நாைலந் 	ஆண் க க் 	 ன் 	இவ்விதம்	வீங்கயி ந்தால்,
எவ்வள 	“ராேஜாபசாரம்”	ெபற்றி க் ம்.	எத்தைனவிதமான	ம ந் கள்	வலிய
வலிய	வந்தி க் ம்.	எவ்வள 	‘ெபரிய	ெபரிய’	மனிதர்கள்	தமக் த்தான்	வீக்கம்
வந்த 	எனக்	க தித்	 த்தி ப்பார்கள்.	அ 	ஒ 	காலத்தில்!	விமலா,
விைளயாட் க்	க வியாக	இ ந்தேபா !	விமலாவின்	விழி,	தன்மீ 	ஒ 	 ைற
பாய்ந்தால்	ேபா ம்	எனப்	பலர்	எதிர்ேநாக்கிக்	ெகாண் ந்தேபா 	என்ன	பணம்
ேகட்டா ம்	சரி,	விமலாைவச்	சரிப்ப த் ,	அவள்	ேநசம்	கிைடத்தால்	ேபா ம்	என
ஊரி ள்ள	உல்லாசச்	சீமான்கள்	 றிய	காலத்தில்	என்ன	உபசாரம்	நடந்தி க் !
இப்ேபா 	இளைமக்	ெகட் ,	அதைன	விட	விைரவினில்	அழ 	 ன்றி	உல்லாச
உலகில்	ஒ க்கிடம்	ெபற் ,	உ மாறிப்	ேபான	விமலா க் 	உத 	வீங்கிற் 	என்றால்
கம்ப ண்டர்	கண் சாமி	 ன்சர்	தடவப்	பார்க்கிறான்!	அவன்	பித்தன்!	அந்த
அதரம்	எத்தைன	ேபரின்	உணர்ச்சிைய	உலக்கிக்	 க்கிவிட்டெதன்ப 	அவ க்
என்ன	ெதரி ம்.	சற் 	 விந் ம்,	சிவந் ம்,	அந்த	உத 	காட்சி	தந் ,	சங்கீதப்
பிரியர்க க் 	அளித்த	வி ந்ைத	அவன்	எப்ப 	அறிவான்.	ெவற்றிைல	பாக்ைக,
ஜாதிக்காய்,	ஜாபத்ரி,	ஏலம்	ல ங்கத் டன்	வாயில்	விமலா	 ைழத் க்
ெகாண் க்க	அந்த	ெவற்றிைலப்	பாக் ச்சா 	அந்த	உதட் ல்	ப ந் 	பவள
நிறத்ைதப்	ெபற் 	பார்ப்பவரின்	உள்ளத்தில்	‘ேமாகாந்தகாரத்ைதக்’
கிளப்பிவிட்டைத	கண் சாமிக் 	என்ன	ெதரி ம்!

அந்த	வீங்கிய	உத ,	விமலா	என்ற	அபைல ைடய 	என்பைத	அவன்
அறிவாேனெயாழிய,	அந்த	விமலா	ெவ ம்	தாசியின்	ேசாகமிக்க	ேசதிைய	அவன்
அறியான்.

விமலா	எண்ணம்,	பறந் 	ெசன்ற .	தன 	‘வைக	த ம்	ப வத்தில்’	தான்	இ ந்த
நிைல,	இன் ள்ள	விசார	வாழ் ;	அந்த	இன்பம்,	இந்தத்	 ன்பம்,	அந்தக்
ளிர்ச்சி,	இந்த	எரிச்சல்,	அந்த	ெசல்வம்,	இந்த	ஏழ்ைம,	வீதியில்	மாைல	6

மணிக் ,	விளக்ேகற்ற	வ வாள்	வ வாள்	என,	தரிசனத் க் 	ைமனர்கள்
காத் க்	ெகாண் க்க,	அ 	நன் 	ெதரிந் 	ைகயில்	விளக் டன்,	க த்தில்
களிப் டன்,	காலில்	சிலம் 	ஒலிக்க,	ஜைட	சற்ேற	ஆட,	 கத்தில்	ேசாபிதத் டன்,
ெவளிவந் ,	இரண்ெடா 	விநா ,	எரிந்த	விளக்ைக	ஏறத்	தள்ளிக்ெகாண்ேட,	தன்
கண்களினின் ம்	 ர்ைமயான	அம் கைளக்	கிளப்பி,	இைளஞர்களின்



இ தயத்தில்	பாயைவத்த	விமலா,	இன் 	வீங்கிய	உதட் ன்	எரிச்சைல	அடக்கிக்
ெகாண் 	விதிேய,	விபரீதேம	என	எண்ணி	விம்மிக்	ெகாண் க் ம்	விமலா,
இரண் 	நிைலக் ம்	எத் ைண	வித்தியாசம்,	வாழ்க்ைகயில்	இப்ேபா
விமலா க் 	வறட்சி,	அன் 	வாழ்க்ைகயில்	அவள்	கண்டெதல்லாம்	இன்பம்.	

எண்ணத்தில்	ஆழ்ந்தி ந்தவைள,	டாக்டர்	 ந்தேரசன்	கண்டார்.	அவர்	மனதில்
தி ெரன	அவள்	மீ 	ஒ 	விதமான	பச்சாதாபம்	உண்டாயிற் .	விைரவில்	தன்
ேவைலைய	 த் க்	ெகாண் 	விமலாவிடம்	வந்தார்.	விமலா,	சேரெலன	எ ந்
நின் 	 ம்பிட்டாள்.	அவள 	வணக்கத்ைதப்	 ன்சிரிப்	 டன்	ஏற் க்	ெகாண்டார்
டாக்டர்.	

என்னம்மா	உடம் க் ?	என் 	ேகட்டார்.	அவள்	பதில்	 ன் 	நிைலைமையத்
தாேன	ெதரிந் 	ெகாண் 	பஞ்சில்	எைதேயா	நிைனத் ,	உதட்ைடத்	 ைடத்தார்.
தாேன	 ைடத் க்	ெகாள்வதாக	விமலா	 றினாள்	ேகட்கவில்ைல	டாக்டர்.
டாக்டர்க க் ச்	சில	பிரத்ேயக	உரிைமகள்	உண்டல்லவா!

ைகயிேல,	சி 	ேநாட் ப்	 த்தகத்ைத	எ த்தார்	டாக்டர்	 ந்தேரசன்.
“ெபயர்?”
“விமலா!”
“வய ?”
“ ப்ப ”	-	ஆனால்	என்ன,	நாற்ப 	என் 	எ திக்	ெகாண்டால் ட	நம் வார்கள்.
“தகப்பனார்	ெபயர்?”
“சர்ேவஸ்வரன்!”
“இ ப்பிடம்?”
“இப்ேபா 	டாக்டர்	வீ .	இங்கி ந் 	ேநரேர	 ப்பய்யர்	ெத ,	இந்த	மாதம்
வாடைக	தராவிட்டால்,	ேவ 	வீதிக் ப்	ேபாேவன்.”
“ெதாழில்?”
“தாசி!”
“ேவ க்ைகயாகப்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	இ ந் விட்	ேடனம்மா”	என் 	டாக்டர்
ந்தேரசன்	 றினார்.	ஏெனனில்	அவர்	ேகட்ட	ேகள்விக க் 	விைட	தந் வந்த

விமலா	கைடசி	ேகள்விக் ப்	பதில்	 ம்ேபா 	அவைள ம்	அறியாமல்	கண்களில்
நீர்	த ம்பிற் .

“நான்	காட் மிராண் த்தனமாக	நடந் 	ெகாண்ேடன்”	என் 	டாக்டர்	 றினார்.

“இல்ைல,	டாக்டர்	சார்,	இதிெலன்ன	தவ .	நான்	தாசி	என்பைத	ஏன்	மைறக்க
ேவண் ம்.	“இப்ேபா 	என்ைன	தாசி	ேலாலர்கள்	உல ட	மறந் 	விட்ட .	நான்



தரித்திர	உலகில்	இப்ேபா 	 	 ந் ள்ேளன்.”	என் 	விமலா	 றி	டாக்டரின்
உள்ளத்ைத	உ க்கி	விட்டாள்.
“விமலா	-	நீ	நல்ல	அறிவாளி”	என்றார்	டாக்டர்.

“நல்ல	அழகியாகக் ட	இ ந்ேதன்.	பலைர	அறிைவ	இழக் ம்ப க்	 டச்
ெசய்ேதன்”	என் 	விமலா	பதிலளித்தாள்.

“உன்	வாழ்க்ைக	ெவ 	ரச ள்ளதாக	இ க் ெமன	எண் கிேறன்.	உனக் ச்
சம்மதமானால்,	என்	வீட் க் 	வா;	நான்	ஒண் க்கார	மனிதன்;	என்	கிழத்தா ம்,
ேவைலக்கார ம்	மட் ேம	இ க்கிறார்கள்.	உன்	கைதையச்	ெசால் ,	தவறாக
எண்ணாேத”	என் 	டாக்டர்	 றினார்.	விமலா	 ன்னைக	 ரிந்தாள்.
கண் சாமிக் க்	ேகாபம்.	“இவேளா	ஒ 	ேவசி,	உத 	வீங்கி	வ கிறாள்;
அவளிடம்	இந்த	டாக்டர்	எதற்காக	இவ்வள 	அக்கைற	காட்டேவண் ம்”	என்
எண்ணி,	இந்த	நாடகத்ைத	நி த்த	ேவண் ெமன	வி ம்பி.	கைனத்தான்.	தான்
இ ப்பைத	மறந் 	விட் ,	இ வ ம்	ேப கிறார்கேளா	என் 	-	இந்தக்
கைனப் தான்,	விமலா க் ப்	 ன்னைக	வரச்	ெசய்த .

“டாக்டர்	என்ைன	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	தங்களிடம்	 ற	ேவண் ய	ெபரிய	கைத
ஒன் ம்	இல்ைல.	நான்	ஒ 	தாசி.	அைலந் 	ெகட்ேடன்.	இவ்வள தான்”	என்றாள்
விமலா.

“ஆமாம்	விமலா!	நான்	ேகட்ட 	தவ .	உன்	வாழ்க்ைக	ையக்	 ம்ப 	ேகட்ட
பிச .	நாம்	 ன்பின்	பழக்கமில்லாத	வர்கள்”	என் 	 றினார்.

“ேகாபமான	டாக்டர்?	நான்	என்	கைதையக்	 றிவி 	கிேறன்.	நாைளக்
இங்ேகேய	 கிேறன்.	உங்கள்	வீட் ற் ,	இதற்காக	வர	ேவண் மா?”	என்றாள்
விமலா!	

“விமலா	நீ	வந்தாகக்தான்	ேவண் ம்”	என் 	டாக்டர்	வற் த்தினார்.

“நான்	வந்தால்,	உங்கள்	தாயார்...?”	என் 	இ த்தாள்	விமலா.

“தவறாக	எண்ணமாட்டார்கள்”	என் 	உ தி	 றினார்	டாக்டர்.

சற் 	கலங்கிய	 கத் டன்	விமலா	 றினாள்,	“டாக்டேர,	எனக்ேக	ெசால்ல
ெவட்கமாக	இ க்கிற .	நான்	அங் 	வர	 யா .	வந்தால்	எனக் 	நாயகனாக
இ க் ம்	பாவி	என்ைன	ைநயப்	 ைடத் 	வி வான்.	நான்	அவ ைடய	ெசாத் .



அவன்	என்ைன	இம்சித்தா ம்	அவைன	விட் 	வில 	 ன்னம்,	நான்	அடங்கித்
தீர	ேவண் ம்.	அதற் த்தான்	பயப்ப கிேறன்”	என்றாள்	விமலா.

“அவன்	யார்?”	என் 	ேகட்டார்	டாக்டர்.	

“ெரௗ 	ரங்கன்,	என் 	பிரக்யாதி	ெபற்றவன்.	அவ ைடய	ைவப் 	நான்.	டாக்டேர
என்ைனப்	பற்றி	நீர்	சரியாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	இந்த	விஷயம்	ேபாதா .	நான்
இப்ேபா 	ேவ 	வழியில்லாததால்,	வாழ்க்ைகயில்	பல	விபரீதங்கள்	ஏற்பட்டதால்,
ெரௗ 	ரங்கனின்	ைவப்பாட் 	யாேனன்.	ஒ 	காலம்	இ ந்த .	ரங்கன்
ேபான்றவர்கள்	என்ைன	ஏெற த் ப்	பார்க்க	 யாத	காலம்.	என 	ஏவலராக
இ ந்த	காலம்”	என் 	விமலா	 றிக்	ெகாண்ேட	அ தாள்.

டாக்டர்	 ந்தேரச க் 	மனம்	உ கி	விட்ட .	“நான்	எண்ணியப ேய	இ க்கிற .
உன்	வாழ்க்ைகயில்	பல	ேசாகச்	சம்பவங்கள்	நிகழ்ந்தி க்க	ேவண் ெமன
எண்ணிேனன்.	அப்ப ேய	இ க்கிற 	ேசதிக ம்.	ெரௗ 	ரங்கைன	எனக்
நன்றாகத்	ெதரி ம்.	ேபான	மாதங் ட,	 த் 	விட் ,	சண்ைட	ேபாட்டதில்	அவன்
மண்ைடயில்	பலத்த	காயம்	பட்ட .	நான்தான்	ம ந் 	ேபாட்ேடன்.	ஆனால்
அவனிடம்,	‘இந்த	அ ைமயான	ெபா ள்’	இ க்கிற 	என	நான்	 ளி ட	எண்ண
வில்ைல”	என்றார்	டாக்டர்.

“நீங்கள்	மட் மா	டாக்டர்,	என்	பைழய	உலகில்	இ ந்த	யாைர ம்	ேகட் ப்
பார்க்கலாம்,	நான்	இவ்விதமான	 ரட் க்	 யனிடமா	இ க்கத்	தக்கவள்
என்பைதப்	பற்றி.	ஆனால்	டாக்டர்,	அவன்தான்	எனக் க்	கால்வயிற் க்	கஞ்சி
வார்க்கிறான்.	 ெவறியில்	உைதப்பான்	அ ப்பான்.	ஆனால்	அவனன்றி	ேவ
திக் மில்ைல	எனக் .	டாக்டர்	நான்	உம்மிடம்	உள்ளைதக்	 றி	வி கிேறன்.
மைறக்க	மனம்	வரவில்ைல.	இந்த	உத 	வீங்கியதற் க்	காரண ம்	அவேன”
என்றாள்	விமலா.	“நிைனத்ேதன்,	நான்.	ரங்கன்	உன்ைன	அ த் த்
ன் த்தினானா?”	என் 	டாக்டர்	ேகட்டார்.

விமலா	சிரித்தாள்.	ேசாகத்தி ம்	அவ க் 	டாக்டரின்	ேகள்வி	சிரிப்ைபத்தான்
தந்த .

“அ த் த்	 ன் த்தவில்ைல”	என்றாள்	விமலா.	

இந்த	உைரயாடல்	 ன்,	ஒ 	இளமங்ைக ம்	 தாட் ம்	டாக்டரின்	உதவிைய
நா 	வந்தனர்.	 தாட் 	இளமங்ைகையக்	காட் ,	“டாக்டர்!	என்	மக ைடய
கன்னத்ைத,	 ழந்ைத	க த் 	விட்ட .	பல்	பட்டால்	விஷமாேம	-	ஏதாவ 	ம ந்



தட ங்கள்”	என் 	 றினாள்.	 ச்சத் டன்	இ ந்த	இளமங்ைகயின்
கன்னத்திேல,	 ழந்ைத	க த்தால்,	வ ம்	இரத்தக்	கசி ம்	இ ந்த .

“ேபாய்	வ கிேறன்,	டாக்டர்”	விமலா	 றினாள்.	அவள்	 ரலிேல	ஓர்	வைக	 ம்
ெதானித்த .	
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கம்ப ண்ட க் .	எங்ேக	ேவ 	யாராவ 	ைவத்தியத் க் 	வந்
வி கிறார்கேளா,	ேவ 	யாேர ம்	இந்தச்	சீைனக்	கண்டால்	என்ன
எண் வார்கேளா	என்ற	பயம்.	டாக்டரின்	ெபயர்	ெகடக்	 டா 	என்பதிேல
கம்ப ண்ட க் 	நிரம்ப	கவைல.	டாக்டர்	கலியாணமாகாத	இளம்	பிள்ைள;
கண்மண்	ெதரியாமல்	ஆட	ஆரம்பித் 	விட்டால்,	பிற 	பிைழப்பின்	வாயில்
மண்தான்	என்ப 	கண் சாமிக் ,	“உன்	தம்பிையப்	ேபால	டாக்டைரப்	பார்த் க்
ெகாள்;	அவன்	ஒன் ம்	ெதரியாதவன்.	ெவள்ைள	ம ஷன்.	அவ ைடயஅப்பா ம்
அப்ப த்தான்.	சின்ன	வயதிேலேய	அவ ைடய	அப்பா	ெகாஞ்சம்	ெகட்
அைலஞ்சவர்.	பிள்ைளயாண்டான்	நல்ல	ேவைளயாக	அப்ப 	எல்லாம்	இல்ைல.
தா ண் 	தன்	ேவைல ண் 	என் 	இ ப்பவன்.	ஆனால்
கலியாணமாகவில்ைலேய	இன் ம்.	கண் ம்	க த் ம்	அைலகிற	ப வம்.
காலேமா	 ன்ைனப்	ேபாலஇல்ைல.	கண்ட	கண்ட	சி க்கிகேளா 	எத்தைனேயா
ேபர்	காலந்தள்ளி	வ வைதக்	கண்ணாேல	பார்க்கிேறாம்.	நம 	ைபயன்
அப்ப ப்பட்டவனல்ல.	எந்தப்	ெபண்ைண ம்	ஏெற த் ப்	பார்க்க	மாட்டான்.
இ ந்தா ம்	நீ ம்	ெகாஞ்சம்	ஜாக்கிரைதயாகப்	பார்த் க்	ெகாள்”	என்

வ ண் .	ஆகேவ	கண் சாமி,	கம்ப ண்டர்	ேவைல டன்	கார் யன்
ேவைல ம்	தனக் 	உண் 	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தான்.	தாசி டன்	டாக்டர்
ேபசப்	ேபச,	கம்ப	 ண்ட க் க்	ேகாபம்	வந்ததில்	ஆச்சரிய	மில்ைலயல்லவா!
இவள்	யாரடா	சனியன்!	சிவ ைசயில்	கர 	 ந்த 	ேபால	வந் 	ேசர்ந்தாள்.
ஏேதேதா	ேப கிறாள்.	ெவட்கேம	காேணாம்.

‘நம்ம	டாக்டர்	ம ந் 	வைககைள	அறிவாேர	தவிர	மனித	 பாவம்	என்ன	ெதரி ம்
அவ க் .	அதி ம்	ெபண்கள்	விஷயம்	என்ன	ெதரி ம்.	ெபண்களி ம்
இத்தாசிகள்	சங்கதி	என்ன	ெதரி ம்’	என் 	எண்ணினான்.	விமலா	ெவளிேய
ேபானபிற ,	தாேன	டாக்ட க் 	 த்திமதி	 ற	ேவண் ம்	எனத்	தீர்மானித்தான்.
அேத	சமயத்தில்	விமலா,	டாக்டரிடம்	விைடெபற் க்	ெகாள்ள	ஆரம்பித்தாள்.
டாக்டர்	“எப்ேபா 	வீட் க் 	வ கிறாய்	ெசால் .	உன்	கைதைய	நான்	எப்ேபா
ேகட்ப ”	என்றார்.	“பைழய	பல்லவிைய	விடமாட் ர்களா?”	என் 	விமலா	ேகட்டாள்.
“எப்ப 	வி ேவன்”	என்றார்	டாக்டர்.

“டாக்டர்	சார்,	நான்	உங்கள்	வீட் க் 	வ வைத	விட...”	என் 	விமலா	இ த்தாள்.
“ஏன்	நாேன	உன்	வீட் க் 	வ கிேறன்.	விலாசம்	என்ன?”	என் 	 ந்தேரசன்
ேகட்டார்.	‘ஏேத 	காரியம்	 ற்றிவிட்ட .	‘சி க்கி	சிரித் க்	 க்கிப்	ேபசி,



டாக்டைர	மயக்கிேய	விட்டாேள	என்ன	ெசய்வ ?’	என் 	கண் சாமி
ேயாசித்தான்.

“ெசால் 	விமலா.	நான்	எப்ேபா 	வந்தால்	நீ	ஓய்வாக	இ ப்பாய்”	என் 	டாக்டர்
ேகட்டார்.

“ஓய்வா!	எப்ேபா ந்தான்	ஓய் !	ஆனால்	நீங்கள்	வ வ 	அவ்வள 	நன்றாக
இ க் மா!	ஊரார்	ஏதாவ 	தவறாக...”	என் 	விமலா	 றினாள்.	“ஊரா க்
நம 	விஷயத்ைதப்	பற்றி	என்ன	கவைல?	நான்	ஊராைரக்	ேகட்கிேறன்.	நீ	ஏன்
இைதச்	ெசய்தாய்,	அைதச்	ெசய்தாய்	என் .	நான்	வ வதால்	எனக் 	ஏதாவ
தைடயாயி க் மா?	அைதக்	 .	சாக் 	ேவண்டாம்”	என் 	டாக்டர்
கண் ப்பாகப்	ேபசினார்.	“சரி,	நாைள	மாைல	6	மணிக் 	வா ங்கள்.	ம ந் ம்
ைகேயா 	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	வி ங்கள்”	என்றாள்	விமலா.	“சார்
மணிபர்ைச	இங்ேக	ேபாட் 	விட் ர்கேள,	இேதா	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்”	என்
றிக்	ெகாண்ேட,	டாக்டர்	கீேழ	தவறவிட்ட	மணிபர்ைச,	கண் சாமி	டாக்டரிடம்

தந்தான்.	த ம்ேபாேத	விமலாைவ	 ைறத்தான்.	விமலா க் க்	கண் சாமியின்
ம் 	ெதரிந் 	விட்ட .	பணத்ைதப்	பி ங்கிக்	ெகாள்வாள்	என் ம்	காசாைசப்

பி த்தவள்	தாசிெயன் ம்,	கண் சாமி	டாக்டரிடம்	 றாமற்	 றேவ,	ம ந்
எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	வி ங்கள்	என்ற	தான்	 றிய	உடேன	மணிபர்ஸ்	என்ற
ேபச்ைசப்	ேபசினான்	என்பைதத்	ெதரிந்த	ெகாண்டாள்.	கண் சாமியின்

ம்ைபப்	ேபால	எத்தைனேயா	 ம் கைளக்	கண்டவள்	விமலா.	அவளி ந்
வந்த	உலகம்,	ஒ 	தனிச்	சர்வகலாசாைல.	கண் சாமி	அதன்	அரிச் வ 	மட் ேம
அறிவான்.

விமலா	ெமள்ளச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“டாக்டர்	சார்,	எெதைத	எங்ெகங்ேக
ைவத் 	ைவக்க	ேவண் ம்	என்பேத	உமக் த்	ெதரியவில்ைலேய”	என்
றினான்.	கண் சாமிக் 	ேகாபம்	 ண் 	விட்ட .	“யாைரச்	சாக்கிட் 	இைதச்

ெசான்னாய்”	என் 	விமலாைவ	ேநாக்கிக்	ேகட் ,	விமலா	சிரிப்ைப	அடக்கிக்
ெகாண் 	பயந்த	பாவைன டன்	“கம்ப ண்டர்	என்ன	ெசால்கிறார்;	எனக் த்
ெதரியவில்ைலேய;	மணிபர்ைச	ேஜபியில்	ைவக்கா 	டாக்டர்	ேவ 	எங்ேகேயா
ேபாட் 	விட்டாேர	என் ,	எெதைத	எங்ெகங் 	ைவக்க	ேவண் ேமா	அங்கங்ேக
ைவக்க	ேவண் ெமன் 	ெசான்ேனன்.	இவ க் 	ஏன்	டாக்டர்	ேகாபம்	வ கிற ”
என் 	டாக்டைரக்	ேகட்டாள்.	கண் சாமி	சேரெலன,	உள்	அைறக் ச்	ெசன்
விட்டான்.	விமலா	சிரித் க்	ெகாண்ேட	“நான்	ேபாய்	வி கிேறன்	டாக்டர்.	என்
விலாசம்	உங்கள்	கம்ப ண்ட க் த்	ெதரி ம்.	நான்	அவர்	தங்ைக	வீட் ல்தான்

யி க்கிேறன்”	என்றாள்.	உள்ேள	ெசன்ற	கண் சாமி	ஓ வந்தான்	ெவளிேய.
“சீ!	நாேய!	ேபா	ெவளிேய!	என்	தங்ைக	வீடாம்.	அவள்	யார 	என்	தங்ைக!”	என்



வினான்.	“ஏன்	உங்க	மரகதம்	வீட் ல்	தாேன	நான்	இ க்கிேறன்;	உன்
தங்ைகதாேன	மரகதம்!	அவள்	ெசால்லித்தான்	நான்	இங் 	வந்ேதன்”	என்றாள்
விமலா.	“டாக்டர்	சார்,	நான்	ேவைலைய	விட் ப்	ேபாய்	விடட் மா,	இந்த
விதண்டாவாதக்	காரிைய	ெவளிேய	 ரத் கிறீர்களா?	இரண் ெலான்
ெசால் ங்கள்	சீக்கிரம்.	இவள்	ேவண் ெமன்ேற	என்ைனக்	ேகவலப்
ப த் கிறாள்”	என் 	கண் சாமி	கண்கலக்கத்ேதா 	 றினான்.	டாக்ட க்
ஒன் ேம	 ரியவில்ைல.	மரகதம்	யார்?	அவள்	வீட் ல்	தாசி	விமலா	எப்ப க்

யி க்க	 ம்?	கண் சாமி	நல்ல	 லமாயிற்ேற?	என் 	ேயாசித்தார்.
விமலாவின்	 ரிய	பார்ைவ,	டாக்டர்	 ந்தேரசனின்	மனத்திற் ள்	உள்ளைதக்
கண் பி த் விட்ட .	டாக்டேர	என்	கைதையக்	ேகட்க	ேவண் ம்ெமன் 	ஆவல்
ெகாண் ர்கேள,	அைதவிட	 சிகரமான	கைத,	உங்கள்	கம்ப ண்டர்	தங்ைக
மரகதத் ைடய .	இங்ேக	 றினால்	கண் சாமிக் க்	ேகாபம்	ெகாதித் க்
ெகாண் 	வ ம்.	அ 	சகஜம்.	மரகதம்	கண் சாமியின்	தங்ைக.	ஆனால்
ெவளிேய	வந் 	விட்டவள்”	என்றாள்.	“ெவளிேய	வந் விட்டவளா!”	என்றார்
டாக்டர்.	

“ஆமாம்!	ெவளிேய	வந் விட்டவெளன்றால்,	என்ைனப்	ேபாலத்	தாசியாகப்
பிறந்தவளல்ல,	விதியின்	வசத்தால்	விபசாரி	ஆனவள்.	நாைளக் 	அவள்
கைதையக்	 கிேறன்.	வா ங்கள்”	என் 	 றிவிட் ,	ெவளிேய	ேபாய்விட்டாள்.

தாசி	விமலாவின்	சா ர்யம்	டாக்ட க் ச்	சந்ேதாஷத்ைத	மட் ேம	தந்த .
ஆனால்	கம்ப ண்டர்	கண் சாமியின்	தங்ைக	விஷயமாக,	விமலா	 றினைதக்
ேகட் ,	அவ க் த்	 க்கி	வாரிப்	ேபாட் 	விட்ட .	கண் சாமி	எவ்வள 	நல்ல
ம ஷன்.	அவ க் 	இப்ப 	ஒ 	தங்ைக	இ க்க	ேவண் மா?	என்
எண்ணினார்.	கண் சாமியின்	ேகாப ம்	கலக்க ம்,	 ந்தேரச க் க்
கவைலைய	உண்டாக்கி	விட்ட .	அவ ைடய	மனம்	சாந்தி	அைடய	ேவண் ம்
என்பதற்காக,	விமலாவின்	வரலா ம்	ேவண்டாம்,	மரகதத்தின்	கைத ம்
ேவண்டாம்.	அவர்கள்	ெதாடர்ேப	ேவண்டாம்	என் ட	எண்ணினார்.	ஆனா ம்
நல்ல	 த்திசா ரிய ள்ள	விமலா க் 	ஒ 	ெரௗ 	எப்ப 	நாயகனானான்,
நற் யிற்	பிறந்த	மரகதம்	எப்ப ப்	ெபா மகள்	ஆனாள்	என்ற	கைதையக்	ேகட்ேட
தீர	ேவண் 	ெமன்ற	ஆவல்,	 ந்தேரசைன	விட் 	அகலவில்ைல.	ேம ம்
விமலாவிடம்	ஏேதா	ஒ வித	பாசம்	அவ க் 	ஏற்பட்ட .

ம நாள்	மாைல	 றிப்பிட்டப 	டாக்டர்	 ந்தேரசன்	விமலாைவக்	காணச்	ெசன்றான்.
ைகயில்	கவனமாக	ம ந் ம்	ெகாண் 	ேபானான்.	ம ந் 	பாட் ல்,	அவன்மீ
ஊராரின்	 ற்றல்	பாணம்	பாயெவாட்டா 	த க் ம்	கவசமாக	இ ந்த .	டாக்டர்
ம ந் 	ெகா க்கச்	ெசல்கிறார்	என்ற	சாக் க் 	அ 	ெபரி ம்	உத கிறதல்லவா!



ந்தேரச க் க்,	கைதையக்	ேகட்க	ேவண் ெமன்ற	ஆவல்	எவ்வள 	இ ந்தேதா
அந்த	அள க் 	ேமேலேய	பய ம்	இ ந்த .	ெரௗ 	ரங்கன்	அங் 	இ ந்
ஏதாவ 	ெவறியிேல	உளறினால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	கவைல.	ஜுரத் க்
ம ந் ம்,	 ண் க் ப்	 ச் ம்	ேபாடத்	ெதரி ேம	ெயாழியக்,	 யனின்	ேகாணல்
ேசட்ைடையத்	தவிர்த் க்	ெகாள்ள	டாக்ட க் 	என்ன	ெதரி ம்	பாபம்!	நல்ல
ேவைளயாக	ரங்கன்	அங் 	இல்ைல.	உள்ேள	 ைழ ம்	ேபாேத	மலர்ந்த	 கத் டன்
விமலா	டாக்டைர	வரேவற்றாள்.	பல	வ ஷங்களாகப்	பழகியவள்	ேபாலப்	ேபசி
உபசரித்தாள்.	ைவத்தியசாைலயில்	இ ந்தேபா 	அவள்	காட் ய
சாமர்த்தியத்ைதவிட	வீட் ல்	அவள்	சமர்த் 	டாக்ட க் 	அபாரமாகத்
ேதான்றிற் .

சற் 	ஸ் லசரீர ைடயவ ம்,	சிவந்த	ேமனியின ம்	நல்ல	ஆபரணங்கள்
அணிந்தவ மான	மா 	தன்ைன	நமஸ்கரித் 	“நாங்கள்	ெசய்த	 ஜாபலன்தான்,
இப்ப ப்பட்ட	ெபரிய	மனிதர்கைள	எல்லாம்	இங்ேக	வரச்	ெசய்த ”	என் 	உபசாரம்
றியைதக்	கண்ட	 ந்தேரசன்,	விமலா	 றிப்பிட்ட	மரகதம்,	இவளாகத்தான்

இ க்க	ேவண் ம்	என	எண்ணி,	தன்	எண்ணம்	சரியா	என் 	ேகட்ப 	ேபால்
விமலாைவப்	பார்த்தான்.	“இ தான்	மரகதக்கா.	ேநற் 	ெசான்ேனேன”	என்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	விமலா	 றினாள்.	அவள்	மனக்கண் ன்,	கண் சாமி
ேகாபத் டன்	 ச்சலிட்ட	காட்சி	ேதான்றிற் .	“அக்கா,	அவ க் 	எவ்வள
ேகாபம்	வந்த 	ெதரி ேமா?	நாேய,	ேபேய,	ேபா 	ெவளிேய	என் 	வாயில்	வந்தப
றினார்.	ஒன் ம்	பதிேல	ேபசவில்ைல”	என் 	விமலா	மரகதத்	திடம்	 றினாள்.

மரகதம்	“ேகாபத் க்	ெகன்ன	 ைறச்சலம்மா.	ேகாபம்	வரத்தான்	வ ம்.
ஏெனன்றால்	என்ைன	ஏழ க் 	உப்பரிைகமீ 	ஏற்றி	ைவத்தான்,	நான்	ெகட்
விட்ேடன்;	அ தான்	அவன்	நிைனப் ,	ேப வான்	இப்ேபா 	ெபரிய	ஆசாமி	ேபால.
வாய்க் ப்	 ட்டா	சாவியா	விமலா.	அதி ம்	நம்ைமப்	பற்றி	யார்	ேகட்கப்
ேபாகிறார்கள்	என்ற	திமிர்”	என் 	மரகதம்	 றினாள்.	டாக்டர்,	அண்ணைனத்
தங்ைக	 ற் வேதா 	நிற்காமல்	கண்கைளப்	பிைசந் 	ெகாள்வைதக்	கண் ,
“ஏனம்மா	ேபானைத	எண்ணிப்	 லம்பலாமா.	அெதல்லாம்	ஆண்டவன்	ெசயல்”
என்றார்.	விமலா,	ஆண்டவன்	உங்கைள	டாக்டராக ம்,	என்ைன	இப்ப ம்,
அக்காைவ	இப்ப ம்	கண் சாமிைய	அப்ப மாக	எத்தைன	ேகாலத்தில்
ைவத்தி க்கிறார்	பா ங்கேளன்.	அவர்	உலகப்ப 	எப்ப 	ேபானால்	என்ன	என்
எண் கிறாேர	தவிர,	இவ்வள 	அலங்ேகாலமாக	இ க்கிறேத	நம 	பைடப்
என் 	கவைல	பிறக்கிறதா.	எப்ப 	பிறக் ம்?	சிவனாக	இ ந்தால்	பக்கத்தில்
ஒன் ,	தைலயில்	ஒன் .	விஷ் 	மார்பின்	மீேத	சாய்த் க்	ெகாண் க்கிறாராம்.
பிரம்மா	என்னேமா	நாக்கிேல	ைவத் க்	ெகாண் க்கிறாராம்.	இப்ப 	நம
“சாமிகள்”	நாயகிக டன்	ேஜாராகக்	காலந்தள்ளிக்	ெகாண் க்ைகயிேல,
நம்ைமப்	பற்றி	ஏன்	கவைல	வரப்ேபாகிற .	உங்கைளப்	ேபான்றவர்கைளக்,	கட ள்



உல்லாசமாக	இ க்கிறேபா 	பைடத்தி ப்பார்.	என்ைனப்	ேபான்றவர்கைள	அவர்
உடேலா,	உள்ளேமா	இரண் ேம	எரிச்சலாக	இ க் ம்ேபாேதா	பிறப்பித்தி ப்பார்”
என்றாள்.	டாக்டர்	சிரித் விட் ,	“ஏேத 	விமலா,	உனக் 	கட ள்	பக்தி	 டக்
கிைடயா 	ேபால்	ெதரிகிறேத”	என்றார்.	“நீங்கள்	என்ன	சார்	கட க் 	வக்கீலா!”
என் 	பளிச்ெசனப்	பதிலளித்தாள்	விமலா.	“சரி,	ேபா ம்	வாைய	 	விமலா!
ஏேதேதா	ேவதாந்த ம்,	விதண்டாவாத ம்	ேபசிக்	ெகாண்ேட	வந்தவைரக்	காக்க
ைவக்கிறாய்.	ேமேல	அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்	உட்கார	ைவ.	விசிறி	ெகா .
நீேயதான்	ெகாஞ்சேநரம்	விசிறிக்	ெகாண் 	இேரன்.	நான்	காப்பி	எ த் க்
ெகாண் 	வ கிேறன்!”	என் 	 றினாள்	மரகதம்.	டாக்டைர	அைழத் க்
ெகாண் 	விமலா,	மா க் ச்	ெசன்றாள்.	டாக்டர்,	அ வைர	தாசி	வீட் க்
ம ந் 	ெகா க்கக் டச்	ெசன்றதில்ைல.	அ தான்	 தல்	தடைவ.	தாசிகள்,
வ கிறவர்கைள	மயக்க,	ப க்ைக	அைறைய	அலங்கரித்தி ப்பார்கள்.	உள்ேள
ைழந்த	உடேன	பரிமளம்	 க்ைகத்	 ைளக் ம்,	பஞ்சைண	கண்ைணக்	கவ ம்.

ரவிவர்மா	படங்க ம்,	பாரீஸ்	ேல 	ேபாட்ேடாக்க ம்	 வரில்	இ க் ம்	என்
கைதகளில்	ப த்த ண் ,	கண்டதாகத்	ேதாழர்கள்	ெசால்லக்	ேகட்ட	 ண் .
தாசிகள்	இவ்வித	ெசா சாக	அைறையச்	சிங்காரித் 	ைவத் க்
ெகாண் ப்பதால்	தான்	இளம்	வாலிபர்கள்	ெசாக்கி	வி கிறார்கள்	என்
அவ ைடய	நண்பர்கள்	 றியைதக்	ேகட் 	இ க்கிறான்.	அவ்விதமான
அலங்கார	அைறக் ள்	தான்	ெசல்லப்ேபாவதாக	எண்ணிய	 ந்தேரச க்
விமலாவின்	ப க்ைக	அைற,	ெப த்த	ஏமாற்றத்ைதக்	ெகா த்த .	ேவசி	வீ ம்
வைல	என் 	அவனிடம்	வர்ணிக்கப்பட்ட	அைற	வ ைமயின்	வாைட	வீ ம்
ெகாட் லாக	இ ந்த .	பத் 	வ ஷங்க “ 	 ன் 	 திதாக	இ ந்த	கட் ல்.
அதன்	மீ 	ேகாைரப்பாய்,	 வரிேல	பல	 ைளகள்,	ஓரிடத்தில்	லட் மி	படம்.
மற்ேறாரிடத்தில்	சரஸ்வதி	மற் ம்	ஓர்	இடத்தில்	காலண்டர்.	ேசாப் 	ெபட் யின்	
ஒ 	 ற ம்,	அ த்தட் 	ேவ மாக	அைறயின்	மத்தியில்	சிதறிக்	கிடந்த .	கிழிந்த
டைவகள்	ஆணியில்	ெதாங்கின.	இரவிக்ைககள்	கீேழ	கிடந்தன.	 வேராரமாக
இரண்ெடா 	பீ த்	 ண் க ம்	தீக் ச்சித்	 ண் க ம்	கிடந்தன.	கட் லின்
மீ 	கிடந்த	பாைய	அகற்றினாள்	விமலா.	ெமத்ைத	ஒன் 	ெதரிந்த .
இரண்ெடா 	தைலயைண ம்	கிடந்தன.	“உட்கா ங்கள்,‘ ட்’	அ க்காகி	விட்டால்,
ெவ க்க	வண்ணான்	இ க்கிறான்.	ேசாபாவி ம்	நாற்காலியி ம்	உட்கார
ேவண் மா?	இந்த	மாதிரி	ெசா சான	கட் ல்	எங்கி ந் 	உங்க க் க்
கிைடக்கப்	ேபாகிற ”	என் 	தன்	வ ைமைய	விமலா	தாேன	 றிக்	ெகாண்டாள்.
அ 	டாக்ட க் 	வ த்தமாக	இ ந்த .	அவள்	வ த்தப்படவில்ைல.	“இந்த
அைற,	கீேழ	சமயலைற	இதற் 	வாடைக	10	 பாய்.	மரகதம்	வாய்	வாைழப்
பழந்தான்.	ைக	க ைணக்கிழங் ,	இந்த	வீட் ல்	நாெனா 	 ,	மற் ம்	 ன்

த்தனம்;	ெமாத்தத்தில்	50	 பாய்	வாடைக	வ கிற .	ேவெறா 	வீ ம்
இ க்கிற .	அதிேல	60	 பாய்	வ கிற .	இவ்வள ம்	ஐந் 	வ ஷத்திேல



சம்பாதித்தாள்,	“மகா	ஜாலக்காரி”	என் 	விமலா,	மரகதத்தின்	தகவைலக்	 றத்
ெதாடங்கினாள்.	அதற் ள்	கால ச்	சத்தம்	ேகட்ட .	டாக்டர்	தி க்கிட்
எ ந்தார்.	பழக்கமற்றவரல்லவா?	அதனால்	யார்	வ கிறார்கேளா	என்ற	பயம்.
விமலா,	ைகயால்	“உட்கா ங்கள்”	என் 	ஜாைட	காட் னாள்.	பிற 	உற் க்
ேகட் விட் ,	“யா மில்ைல	அக்காவாகத்தான்	இ க் ம்.”	என்றாள்.	“அ 	எப்ப
உனக் த்	ெதரிந் 	விட்ட ”	என் 	டாக்டர்	ேகட்டார்.	“உங்க க் 	எப்ப 	ஏேதா
ழைல	மார்பிேல	ைவத்த ம்	இன்ன	ேநாய்	என் 	ெதரிந் 	வி கிற .	அ

உங்கள்	வித்ைத.	இ 	என் ைடய ”	என் 	விமலா	 றினாள்.	
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விமலாவின்	ேஜாதிடம்	பலிக்கவில்ைல.	வந்தவள்	மரகதமல்ல,	ேவைலக்காரி.
ைகயில்	பலகாரத்	தட் ம்	காப்பிச்	ெசம் ம்	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	ைவத்தாள்.
“அகிலாண்டமா,	எங்ேக 	மரகதக்கா?”	என் 	ேகட்டாள்	விமலா.	அகிலாண்டம்
பதிைலத்	தன்	கண்ணாேலேய	ெதரிவித் 	விட்டாள்.	“ஏ !	இவ்வள
ெபா ேதாேட	வந் விட்டாரா.	சரி	இன் 	மரகதத்தின்	கைதைய	நீங்கள்	ேகட்க

யா .	மரகதத்தின்	ெசட் யார்	வந் 	விட்டாராம்.	அவர்	ேபா ம்	 ன் 	மரகதம்
அப்ப 	இப்ப 	அைசய	மாட்டாள்.	நாைளக் ப்	பார்த் க்	ெகாள்ேவாம்.	நீங்கள்
இந்தக்	காப்பி	பலகாரத்ைதச்	சாப்பி ஙகள்”	என் 	விமலா	 றினாள்.	டாக்டர்
சாப்பிட	ஆரம்பித்தார்.	“மிளகாைய	எ த் வி ங்கள்.	அேதா	க ேவப்	பிைல,
இஞ்சிைய	எ க்காமேல	தின்னகிறீேர,	என்ன	அவசரம்?”	என் 	விமலா
உபசரித்தாள்.	டாக்ட க் க் ட	ஆச்சரியமாயி ந்த 	விமலாவின்	உபசரைண,
பழகேவயில்ைல.	ேநற் ச்	சந்தித் ,	இன் 	இவ்வள 	லலிதமாகப்	ேப கிறாேள.
ஒ ேவைள	தாசிகளின்	ஜாலம்	என்கிறார்கேள,	அ தாேனா	இ 	என் 	 ட
எண்ணினார்.	காப்பி	சாப்பிட்டான ம்	ெவற்றிைலத்	தட் 	வந்த .	டாக்டர்	“ேபா ம்
வழக்கமில்ைல”	என் 	 றினார்.	“நான் ட	கண்டவர்கைளக்	 ப்பிட் 	ெவற்றிைல
ேபாடச்	ெசால் ம்	வழக்கமில்ைல”	என் 	கிண்டல்	ெசய்தாள்	விமலா.	கிண்டல்
கைணயா,	காமன்	கைணயா	என் 	ெதரியா 	 ந்தேரசன்	திைகத்தான்.	அவன
திைகப்ேப	விமலா க் 	திவ்யமான	வி ந்தாக	இ ந்த .	“சரி,	மரகதம்
கைததான்	இன் 	 வதற்கில்ைல.	அேதா	எங்க	அகிலாண்டத்தின்	ேசதி
ெதரி ேமா	உமக் .	அ ,	என்	ேசதி,	மரகதத்தின்	ேசதி	எல்லா	வற்ைற ம்விட
ேவ க்ைகயான ”	என் 	விமலா	 றினாள்.	அகிலாண்டம்,	“எப்ேபா ம்
உங்க க் 	விைளயாட் த்	தானம்மா!”	என்றாள்.	“ஏண் 	அ ட
ேவண்டாெமன்கிறாயா!”	என் 	 றி	அவள்	தாைடைய	இ த் 	விட் ,	“டாக்டர்
சார்.	இந்த	அகிலாண்டத்தின்	 ஷன்	இப்ேபா 	எங்ேகேயா	பல்லாரி	சிைறயிேல
இ க்கிறானாம்.	இவள்	கைதைய	ேக ங்க”	என் 	ஆரம்பிக்கப்	ேபா ம்	சமயம்,
கால 	சப்தம்	ேகட்ட ;	ஒ 	ஆசாமி	 ைழந்தான்.	அகிலாண்டம்	ெமல்லக்	கீேழ
ேபாய்விட்டாள்.	“பார்த்தீர்களா	ஆசாமிைய,	எதிரி ள்ள	ெவற்றிைல	பாக் க்
கைடக்காரன்.	அகிலாண்டத் க் 	ஆைசநாயகன்	அவன்தான்”	என்றாள்	விமலா.
“ ஷன்	இ ப்பதாகக்	 றினாேய”	என் 	 ந்தேரசன்	ேகட்டான்.	“இ க்கிறான்
ெஜயிலில்;	இங்ேக	இவன்	இ க்கிறான்”	என் 	விமலா	 ம்பாகக்	 றிவிட் ,
இ தான்	டாக்டர்	எங்கள்	உலகம்.”

“எங்கள்	உலகேம	அலாதியான .	அைதப்	பற்றிய	கவைல	மற்ற	உலகத் க் க்



கிைடயா .	ேகாழி	மனித க் ப்	பண்டம்	பலகாரமாகிற .	ஆனால்	அ 	பிைழத்
வள வ 	 ப்ைப	ேமட்ைடக்	கிளறி,	 	 ச்சி	தின் தான்.”	என்றாள்	விமலா.	

“விமலா,	இப்ேபா 	ேகாழிப்பண்ைண	ைவத் ,	ேகாழி	கைள	வளர்ப்ப 	ஒ
ப ப்பாகக்	கற் க்	ெகா க்கப்ப கிற ,	உனக் த்	ெதரியா ”	என் 	டாக்டர்
நவ க	உலகச்	ேசதிையக்	 றினார்.

“ஆமாம்!	ேகாழி	வளர்ப்பார்கள்,	 ரங்ைக	வளர்ப்பார்கள்,	இன்ன ம்	ஏேதேதா
ெசய்வார்கள்.	ஆனால்	உலகத்தில்	பிறந்தவர்கைள	எப்ப 	வளர்ப்ப 	என்ற	கவைல
கிைடயா .	மரம்	ைவத்தவன்	தண்ணீர்	வார்க்கிறான்	என் 	 றிவி வார்கள்”
என்றாள்	விமலா.

“விமலா,	உனக் 	வ ைமயின்	காரணமாக	ேவதாந்தம்	நிரம்ப	வந் 	விட்ட ”
என்றான்	 ந்தேரசன்.

“ஆமாம்!	இரண் ம்	நான்	ேகட்காமேலேய	என்னிடம்	வந் 	விட்டன”	என்
றிவிட் ,	“நீங்க ந்தான்,	நான்	ேவண்டாெமன் 	 றி ங் ட,	தானாக

வந்தீர்கள்”	என் 	 றிச்	சிரித்தாள்.
“அப்ேபா 	நான்,	வ ைம	ேபாலத்தான்	உனக் 	வாட்டம்	ெகா க்கிேறனா?”	என்
டாக்டர்	ேகட்க,	“அ 	எப்ப 	இப்ேபா 	ெதரி ம்.	ேபாகப்	ேபாகத்	ெதரி ம்
டைவயின்	சாயம்	என்பார்கள்.	அ 	கிடக்கட் ம்	டாக்டர்,	எனக் ...”

“ேநரமாகிவிட்ட ,	நான்	ஜைட	சீவி,	 கம்	க வி,	ெபாட் ட் ,	அலங்காரம்
ெசய் ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அவர்	வ ம்ேபாேத	சிவந்த	கண்கேளா 	வ வார்.
சிங்காரித் க்	ெகாண் ராவிட்டால்,	“ஏண் ,	 ேதவி	ேபாேல	இ க்கிேற”	என்
ஆரம்பித்தால்,	பிற ,	அர்ச்சைன	பலமாக	நடக் ம்.	ஆைகயால்	நாைளக்க	இந்த
ேநரத் க் ம்	சற் 	 ன்னதாகேவ	வந் 	வி ங்கள்.	அகிலாண்டத்தின்	கைத,
மரகதத்தின்	ேசதி,	என்	விஷயம்	எல்லாம்	ேபசலாம்.	ேநேர	வீ 	ேபாய்ச்	ேச ங்கள்,
ெதரிகிறதா,	நான்	 ப்பிட்ட 	ேபால,	ேவ 	எவளாவ 	 ப்பிட்டால்,	ேபாய்ச்
சிக்கிக்	ெகாள்ள	ேவண்டாம்,	ஜாக்கிரைத”	என் 	டாக் க் 	எச்சரிக்ைக
ெசய்தாள்	விமலா.

“அ 	என்ன	விமலா,	நான்	 ப்பிட்டவள்	பின்னாெலல்	லாம்	ேபாகிறவன்	என்
எண்ணி	விட்டாயா!”	என் 	 ந்தேரசன்	ேகட்டான்.

“வண் ட	அப்ப த்தான்	ெசால் ம்,	நான்	பார்க்கிற	 	மீ 	எல்லாம்
உட்கா கிேறனா	என் .	டாக்டேர	நீர்	 ழந்ைத	தான்.	இ ந்தா ம்	 ழந்ைதகள்



தாேன	பிற 	ெபரிய	ஆளாகி	வி கின்றனர்.	என்ைனக் ட	 ழந்ைதயாக
இ க் ம்ேபா ம்	அம்மா	ேகட்டார்கள்.	“நீ	கலியாணம்	பண்ணிக்க	மாட்டாயா”
என் .	நான்	பயந் 	ெகாண் 	ெசால்ேவன்,	‘ஐயேயா,	நான்	மாட்டேவ	மாட்ேடம்மா.
எனக் ப்	பயமா	இ க் ம்’	என் .	அ 	ஒ 	காலம்	இ 	ஒ 	காலம்.

“எல்ேலாைர ம்	ேபாலத்தான்	என்ைன ம்	எண்ணிக்	ெகாண்டாய்”	என்ற	டாக்டர்
றிக்	ெகாண்ேட	எ ந்தி க்கப்	ேபா ம்	சமயம்,

“எல்ேலாைர ம்	ேபாலேவ”	
“என்ைன	எண்ணலா 	ேமா ,	ேபா ”	என் 	விமலா	கீதத்ைதத்	 வக்கினாள்.

இனிய	 ரல்!	அந்தப்	பாட் ன்	ெபா ள்	நயத்ைத,	விமலாவின்	 ரல்
அதிகப்ப த்திற் .	இரண்ெடா 	அ கள்	பா விட் 	நி த்திக்	ெகாண்டாள்.
பாட் 	 வ ம்	பா ம்ப 	 ந்தேரசன்	ேகட்டார்.	தனக் 	பாட் த்
ெதரியாெதன் ,	கிராமேபான்	பிேளட்	ேகட் க்	ேகட் 	இரண்ெடா 	பாட் க்
கற் க்	ெகாண்டதாக ம்	 றித்	தப்பித் க்	ெகாண்டாள்.	ஆனால்	டாக்ட க் ,
விமலா	பாட்ைட	எ த்த	எ ப் ம்,	 ரலின்	பண் ம்,	அவள்	நல்ல	பாடகிதான்
என்பைதக்	காட் ற் .	பிறெகா 	சமயம்	பாடச்	ெசால்லிக்	ேகட்க	ேவண் ம்	எனத்
தீர்மானித் க்	ெகாண் ,	‘நாைள	வ கிேறன்’	என் 	 றி,	விைட	ெபற் க்
ெகாண் 	டாக்டர்	தன்	வீ 	ேபாய்ச்	ேசர்ந்தார்.

“இந்த	மாதிரி	ெபரிய	இடத் ச்	சிேநகிதம்	கிைடப்ப 	ெராம்பக்	கஷ்டண் 	அம்மா.
இந்தக்	காலத்தில்	தானாக	வ கிற	சீேதவிையக்	காலால்	உைதத் த்	தள்ளாேத.
ரங்க க் 	பக் வமாகக்	 றி	வி ,	எப்ேபாேதா,	சமயா	சந்தர்ப்பத்திேல	வந்
ேபா,	பைழய	சிேநகிதத்ைத	நான்	மறந் 	வி ேவனா	என் 	ெசால்ேலன்.	ரங்கன்
எகிறிக்	 தித் 	வி வானா?	அவன்	ஏதாவ 	மிரட் னால்	நான்	ெசட் யாரிடம்
ெசால்லிச்	சரிப த்தி	வி கிேறன்.”

“அக்கா,	நீங்கள்	என்ன	ெசான்னா ஞ்	சரி,	நான்	அந்த	டாக்டைர	மட் ம்
ெக க்கமாட்ேடன்.”

“இதிேல	ெக ப்ப 	என்ன 	இ க்கிற .	ஊரிேல	உலகத்திேல	நடக்காத	விஷயம்
ேபாேல	ேப கிறாேய”

“ஊரிேல	உலகத்திேல	இ க்கிற	எல்ேலாைர ம்	ேபான்றவரல்ல	டாக்டர்.”

“ஆமாம்	அ க் த்தான்	ெசால் கிேறன்,	நல்ல	இடம்,	தங்கமான	ம ஷன்,



உன்னிடம்	ெராம்ப	லயித் ப்	ேபாயி க்	கிறார்”	என்

“நா ம்தான்	அவரிடம்	லயித் 	விட்ேடன்.”	

“ெராம்ப	நல்லதாச்சி,	பழம்	ந விப்	பாலிேல	வி ந் 	விட்ட .	இன் ம்	ஏன்
ேயாசைன?”

“அக்கா,	உனக் 	நான்	ெசால்வ 	 ரியக் டப்	 ரியா .	எனக் 	டாக்டர்மீ 	அள
கடந்த	ஆைச	இ க்கிறதால்தான்,	நீ	ெசால்கிறப ,	அவைரக்	ெகட்ட	நடத்ைதக்
இ க்க	எனக் 	இஷ்டமில்ைல.”
“இ 	என்ன 	அம்மா	ேவதாந்தம்;	எனக் ப்	 ரியவில்ைல,	ஏேதா	“ராதா,
கி ஷ்ணா,	ேகாவிந்தா”	என் 	காலந்தள்ள,	எவேனா	ஒ வைனப்	பி த் க்
ெகாண் ,	நா 	ேபர்	கண்	 ன்னாேல	நாகரிகமாக	வாழ	ேவண் ய தாேன.
அைத	விட் விட் 	எனக் 	அவர்	மீ 	ஆைசேயா	ெசால்ல	 யாதப
இ க்கிற .	ஆனால்	அவைர	நான்	ெக க்க	மாட்ேடன்	என் 	 கிறாேய,
ெக ப்ப 	என்ன	இ க்கிற 	இதிேல.”

“அக்கா,	நான்	ஒன் 	ேகட்கிேறன்.	ேயாசித் ப்	பதில்	ெசால் .	கண் க்
அழகாக	ேராஜா	இ க்கிற .	அதன்	மீ 	நமக் 	பிரியம்	இ க்கிற .	அதற்காக
ேவண் ,	அதைன	எ த் 	ைவத் க்	ெகாண் 	அழ 	பார்க்கலாம்,	அதன்
வாசைனைய	அ பவிக்கலாம்.	ஆனால்	ஆைச	காரணமாக	அைதக்	கசச்சிப்
பிழிந் 	விட்டால்,	எந்த	ேராஜா	மீ 	நமக் 	ஆைச	பிறந்தேதா,	அ 	ேராஜாவாக
இராேத.	 ழாகித்தாேன	ேபாய்	வி ம்.”

“நல்ல	கைத	ெசான்னாய 	விமலா!	ெராம்ப	நல்ல	கைத.	அப்ப	ேராஜாைவ	எ த்
இனிேமேல	யா ம்	ஜைடக் 	ைவத் க்	ெகாள்ள	மாட்டார்கள்	ேபாேல	இ க்கிற .
நீ	இந்த	ஊ க் 	ராணியாக	இ ந்தால்,	இப்ப 	ஒ 	ஆர்டர்	ேபாட் 	வி வாய்.	உம்!
ஏேதேதா	 த்தகத்ைதக்	கட் க்	ெகாண் 	அ கிறாேய,	அத ைடய	பலன்	இ .
ஷ்பம்	இ ப்ப 	ஜைட	அலங்காரத் க் .	ெபா 	ேபான ம்	ைவக்கிேறாம்;
காைலயிேல	கசங்கியைத	வீசி	எறிகிேறாம்.	இ 	சகஜம்.”

“அப்ப ச்	ெசால் .	இப்ேபா	நீ	என்	வழிக் 	வந்தாச்சி.	ேராஜாைவ	மாைலயிேலேய
ஆைசயாக	ஜைடயிேல	ைவத் ப்	ப க்ைகயிேல	 ரண் 	அதைனப்	பாழாக்கி,
பிற 	 ப்ைப	ேமட் க் ப்	ேபாட் 	வி வ ;	அைதப்	ேபாலத்தாேன	நடக் ம்
டாக்ட க் ம்.	ஆைகயாேல	அவைர	இங்ேக,	அைழத் க்	 த்திக்	கள்ளனாக்கி,
கண்டவர்	ேகட்க ம்,	பார்க்	கிறவர்கள்	 ற்ற மாக்கி,	அவ க் 	இ க்கிற
ேபைரக்	ெக க்க	ேவண் ம்.	இ தாேன	நடக் ம்	உன்	ேயாசைனப்ப 	நடந்தால்.



என்	ேயாசைன	அப்ப யில்ைல.	ேதாட்டத்திேல	பஞ்சவர்ணக்	கிளிையப்	பார்த்
மகிழ்வைதப்	ேபால்,	 ஷ்பத்தின்	மணம்	காற்ேறா 	கலந் 	வ வைத	அ பவித
ஆனந்திப்பைதப்	ேபால,	அவர்	மா 	ம வில்லா 	நல்லவெரனப்	ெபயெர த் ,
இ ப்பைதக்	கண்ணாேல	கண் ,	க த்திேல	களிப் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
அ தான்	என்	ஆைச	உனக் 	அ 	ஆச்சரியமாக	இ க் ம்.	எனக் 	இதற்
ன் 	எப்ேபா ம்	இப்ப ப்பட்ட	எண்ணம்	இ ந்ததில்ைல.	இப்ேபா தான்	அவர்மீ

ஆைச	ெகாள்கிேறன்.	அ 	 ரணமான	ஆைச.	ஆகேவதான்	அவைரப்
ஜிக்கிேறன்.”

“ த்தப்	ைபத்தியண் 	நீ,	 த்த	மக் ”	என் 	மரகதம்	கைடசியாகக்	 றிவிட்டாள்.

சம்பாஷைண,	மரகதத் க் ம்	விமலா க் ம்	டாக்டர்	வந் ேபான	ம தினேம
காைலயில்	நடந்த .	 ந்தேரசைன	நாயகனாக	அைட ம்ப 	மரகதம்	விமலா க்
ேயாசைன	 றினாள்.	வைலைய	வீ 	என்றாள்.	விமலா	ம த்தாள்.	அதற்காக
அவள்	வறிய	காரணம்,	மரகதம்	அ வைர	எங் ம்	ேகட் 	அறியாத .	டாக்ட ம்,
விமலா ம்	ேப வைதக்	ேகட் ,	‘சரசமா கிறார்கள்”,	“சரியான	கிராக்கிைய
விமலா	பி த் 	விட்டாள்”	“அவைளப்	பி த்த	பீைட	ேபாய்விட்ட ”	என் 	மரகதம்
எண்ணினாள்.	ஆனால்	விமலாவின்	வியாக்யானம்,	விபரீதமாக	இ ந்த .	ஏன்
இவள்	இப்ப ப்	ேப கிறாள்	என் 	மரகதம்	எண்ணினாள்.

“மகா	ைககாரி	இவள்;	நமக் க்	 டச்	ெசால்லாமல்,	ெதரியாமல்,	டாக்டைரச்
சரிப்ப த்தப்	பார்க்கிறாள்;	எந்த	உத்தம	பத்தினி ம்	ேபசாத	ேபச்ெசல்லாம்
ேப கிறாேள;	இவ்வள ம்	ஜாலம்;	டாக்டர்	எப்ப ம்	தன்	வைலயில்	வி வான்.
பி வாக	இ ந்தால்,	‘ேரட்’	உய ம்	என் 	சி க்கி,	த க் ச்	ெசய்கிறாள்.
த க்ைக	என்னிடேம	காட் கிறாேள.	ஆமாம்!	என்ன	இ ந்தா ம்	அவள்
தாசியல்லவா!	அந்தத்	த க் 	 டப்பிறந்த	தாயிற்ேற.	அைத	ஆண்களிட ம்
காட் கிறாள்,	ெபண்களிட ம்	காட் கிறாள்.	நா ம்	பலேபைரப்	பார்த்ேதன்.
இவைளப்	ேபாலக்	கண்டதில்ைல”	என் 	மரகதம்	தனக் ள்	 றிக்	ெகாண்டாள்.
மரகதத் க் க்	ேகாப ம்	 ேவஷ ம்	வந் 	விட்ட .	அத் டன்	ெபாறாைம ம்
வந் விடட் .	“இவ்வள 	ேப கிற	இவைள,	ஒ 	ைக	பார்த்ேத	வி கிேறன்.	இவள்
பிளான்	எனக் த்	ெதரிந் 	விட்ட .	அந்த	டாக்டர்	தன்ைனத்	தவிர	ேவ
ெபண்ைணத்	ேதட	மாட்டான்	என் 	நிைனக்கிறாள்.	நான்	காட் கிேறன்	என்
சமர்த்ைத.	டாக்டைர,	நான்	என்	வைலயில்	ேபா கிேறன்”	எனச்	சபதம்	ெசய்
ெகாண்டாள்.

அன் 	மாைல,	ெசான்னவண்ணம்	 ந்தேரசன்	வந் 	ேசர்ந்தான்.	
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தல்	நாள்	வரேவற்றைதவிட,	மரகதம்,	டாக்டைரச்	சற் 	அதிகமான
கமலர்ச்சி டன்	வரேவற்றாள்.	மரகதத்தின்	அலங்கார	விதிகேள	சற்

அலாதியான .	அழகாக	விளங்க	ேவண் ம்,	அலங்காரம்	ெசய் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்பதிேல	தனக் 	அக்கைற	கிைடயாெதன் ம்,	அந்தத்
த க் த்தனம்	தனக் த்	ேதைவயில்ைல	என் ம்	பிறர்	க ம்	விதத்தில்
அலங்காரம்	ெசய் 	ெகாள்வேத	மரகதத்தின்	வா க்ைக.	ெநற்றியிேல	 ங் மப்
ெபாட் 	இ க் ம்.	ஒ 	பக்கமாகச்	சிறிதள 	சிைதந் 	ேபாயி க் ம்!	ெபாட் ச்
சரியாக	இ க்	கிறதா	என் 	மரகதம்	கவைல	ெகாள்ளவில்ைல	என்பதல்ல
ெபா ள்.	கண்ணா 	 ன்	நின் ,	ேவண் ெமன்ேற	ெபாட்ைட	ஒ றம்	கைலத்
விட்டால்,	அ 	ஒ 	தனி	ரகமாக	இ க் ம்	என்ப 	மரகதத்தின்	எண்ணம்.	சற் த்
தளர்ந்த	ஜைட	ேபாட் க்	ெகாண் ,	ெநகி ம்	ஆைட	உ த்திக்	ெகாண் ,
ப டைரக்	ெகாஞ்சமாகப்	 சிக்	ெகாண் ,	மரகதம்	விளங்கினாள்.	 ன்னாள்
பார்ைவக் ம்	இன்ைறய	பார்ைவக் ம்	டாக்டர்	 ந்தேரச ம்	ெதரிந்
ெகாள்ளக் ய	வித்தியாசம்	இ ந்த .	 தல்	நாள்,	ஒ 	ெபரிய	மனிதைன,
மதிப்ேபா 	வரேவற் 	மனமகிழ	உபசரிக் ம்	விதமாக	நடந் 	ெகாண்டாள்
மரகதம்.	ஆனால்	விமலா டன்	ேபசிய	பிற ,	மரகதம்	மனதிேல	 தான
எண்ணங்ெகாள்ளேவ,	ேசாபிதமாக	விளங்கப்	பிரயத்தனப்	பட்டாள்.	பார்ைவையப்
பாணமாக்கினாள்!	சிரிப்ைப	சந்தமாக்	கினாள்!	அவள்,	டாக்டைர	 தல்	நாள்
வரேவற்றாள்,	ம தினம்,	அவர்	மீ 	பைட	எ த்தாள்.	டாக்டர்	உள்ேள	 ைழந்த ம்,

க்கி	நின்றாள்.	க க்ெகனச்	சிரித்தாள்.	இதற் ள்	ேமலாைடக் ம்
மரகதத் க் ம்	இைடவிடாத	ேபார்	நடந் 	விட்ட .	வாயிலி ந் 	வார்த்ைதகள்,
வைளந் ம்	 ைழந் ம்	வந்தன.	ேநேர,	தன்	ப க்ைக	அைறக் 	அைழத் ச்
ெசன்றாள்.

கட் லின்	மீ 	டாக்டர்	உட்கார்ந்த	பிற ,	“இேதா	நான்	ேபாய்	விமலாைவ
அைழத் க்	ெகாண் 	வரட் மா!	உடேன	ேபாகட் மா,	சற் ,	ெபா த் க்	ெகாள்ள

மா”	என் 	 ம்பாகக்	ேகட்டாள்.	பதில்	 ற	இயலா ,	பல்ைலக்	காட் னான்
ந்தேரசன்,	அங்கி ந்த	ப ேய	மரகதம்,	விமலாைவக்	 ப்பிட்டாள்.	விமலா ம்

வந்தாள்.	மரகதத்தின்	மி க்ைகக்	கண்டாள்.	விஷயம்	விளங்கி	விட்ட .	விசாரம்
ெகாண்டவளாய்க்	கீேழ	உட்கார்ந்தாள்.	வாய்	திறக்கவில்ைல.	டாக்டர்,	தானாகேவ
சம்பாஷைண	 வக்கினார்.	அவ ைடய	ேகள்விக க் ,	தைல	அைசத் ம்,
உதட்ைடப்	பிரித் ம்,	ஒன்றி 	பதங்கள்	 றி ம்	விமலா	பதில்	அளித்தாள்.	மரகதம்,
விமலாவின்	ேபாக்ைகக்	கண் ,	ஏ 	சி க்கி	விஷயத்ைத	ஜாைடயாகத்	ெதரிந்



ெகாண்டாள்	ேபாலி க்கிறேத	என் 	எண்ணினாள்.	ெதரிந் 	ெகாள்ளட் ேம,
நமக்ெகன்ன	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ,	தன்	காரியத்ைதக்	கவனிக்கத்
ெதாடங்கினாள்.

“டாக்டேர	இன் 	நீங்கள்	எப்ேபா 	வ வீர்கள்.	எப்ேபா 	வ வீர்கள்	என	நான்
எதிர்பார்த்தப 	இ ந்ேதன்”	என்றாள்	மரகதம்.	

“என்ைனயா?”	என் 	 ந்தேரசன்	ஆச்சரியத் டன்	ேகட்டான்.

“ஆமாம்!	உங்கைளத்தான்!	ஏன்,	எதிர்பார்க்கக்	 டாேதா?	ஆனால்	நான்	நம்ம
விமலாைவப்	ேபால	ேவேற	எண்ணத்திேல	உம்ைம	எதிர்ப்பார்த் க்	ெகாண் க்க
வில்ைல.	இங்ேக	நாம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்ப 	ெதரிந்தால்	 ட,	எங்கள்	ெசட் யார்
இரண் 	நாைளக் ச்	சாப்பிட	மாட்டார்”	என் 	மரகதம்	 றிவிட் ச்	சிரித்தாள்.

டாக்டர்	:	“விமலா	மட் ம்	என்ன?	விமலா க் ம்	ேவ 	எண்ணம்	கிைடயா .	ஏன்
இன் 	ஒ 	மாதிரியாக	இ க்கிறாய்	விமலா!”	என் 	விமலாைவக்	ேகட்டான்.
மரகதம்	அதற் 	“விசாரந்தான்!	இ க்காதா,	ைகக் 	எட் ய 	வாய்க்
எட்டவில்ைலேய	என்ற	கவைலதான்”	என் 	பதில்	 றிக்	ெகாண்ேட,	விமலாவின்
தவைடையப்	பி த் க்	கிள்ளினாள்.	விமலா	அதற் ம்	நைகக்கவில்ைல.

“ஆமாம்	விசாரந்தான்!	டாக்டர்	என்	வைலயிேல	விழவில்ைலேய	என	கவைலதான்!
வி ந்தால்	தீர்த் க்	கட் விடலாம்	என்ற	ஆைசதான்!	ஏன்,	ஆைச	ெகாண்டால்
தப்பா?	அவ ம்	சாமியார்	அல்ல,	நா ம்	பத்தினி	அல்ல!”	என்றாள்	விமலா.
“அப்பாடா!	இப்ேபா õன்	அந்தப்	பைழய	விமலாைவக்	கண்ேடன்.	ஆனால்	விமலா,
உனக் 	உள்ளப 	அந்த	மாதிரி	ஏதாவ 	எண்ண ண்டா	ெசால்லி	விடம்மா”	என்
பயந்தவன்	ேபால்	பாசாங் 	ெசய் 	ெகாண் 	 ந்தேரசன்	ேகட்டான்.

“ஏன்	இ க்கக்	 டா .	நைரத்த	நாரிக க் 	இ க் ம்ேபா 	எனக் 	ஏன்
இ க்க	 டா .	ப த்த	பழம்	பசப்பிக்	ெகாண் க் ம்ேபா ,	எனக் 	மட் ம்
என்ன?	என்றாள்.

“விமலா	என்ன 	அம்மா!	ஏேதா	ேவ க்ைகயாகப்	ேப கிறாள்	என் 	பார்த்ேதன்.	நீ
ேப வைதக்	க÷ட்டால்,	சாக்கிட் ப்	ேப வ 	ேபால்	ேதான் கிற ”	என்
க க த் க்	ேகட்டாள்	மரகதம்.

விமலா	ஒ 	ேகலிச்	சிரிப் 	சிரித் விட் ,	“உனக்	ேகனம்மா	ேகாபம்	வ கிற .	நீ
என்ன	ெசய்தால்	எனக்ெகன்ன!	டாக்டைர,	உன்	கட் லின்மீ 	உட்கார	ைவத் க்



ெகாண்டால்	எனக்ெகன்ன?	ைக	பி த் 	இ த்தால்தான்	எனக்ெகன்ன?	அவர்
என்னிடம்	பத் 	வ டம்	வந்தாரா?	ஐந் 	வ டம்	வந்தாரா!	எனக்ேகன்	விசாரம்
வரப்ேபாகிற ”	என் 	படபடத் க்	ேகட்டாள்.	 ந்தேரச க் த்	திைகப்
உண்டாகிவிட்ட .	இ வ ம்	ஒ வர்	மீ 	ஒ வர்	தன்	ெபா ட் ப்	பாய்வார்கள்
ேபால்	இ ந்த .	காட்சிேய	அவ க் ப்	 தி .	“அடக்கிப்	ேப ,	நாக்ைக	அடக் .
ெரௗ டன்	வாழ்கிறவள்தாேன.	வாய்	இ க் ம்	ஆனால்	என்னிடம்	காட்டாேத”
என் 	மரகதம்	எச்சரித்தாள்.	விமலா	எ ந் 	விட்டாள்.

“ஆமாண் ,	எனக் 	வாய்	 க் !	உனக் !	நீ	பத்தினி!	தாலி	கட் யவைனத்
தவிக்கவிட் 	வந்தவள்	தாேன,	 த்திேவ 	எப்ப 	இ க் ம்”	என் 	 றினாள்.

“ேபா ம்	நி த் .	நாைளக்	காைலயிேல	வீட்ைடக்	காலி	ெசய் விட்
ம ேவைலபார்”	என் 	மரகதம்	நிபந்தைன	ேபாட்டாள்.

“ஆஹா!	தைடயில்லாமல்!	நான்	காலி	ெசய் 	வி கிேறன்,	நீ	டாக்டைர	காலி
ெசய் வி ”	என் 	ேகாபமாகக்	 றிக்	ெகாண்ேட,	விமலா,	சேரெலன	ெவளிேய
ேபாய்	விட்டாள்.	விமலாவின்	கண்களினின் ம்,	நீர்	ெப கியைத	டாக்டர்
ந்தேரசன்	கண்டான்!

“ெதாந்தர 	சகிக்க	 யவில்ைல.	எத்தைன	ேநரம்	இந்த	ேவதைனப்	ப வ .
அ த் ப்	ப க்கத்தான்	ேநர	 ண்டா?	அைலச்சல்,	அைலச்சல்!”

“என்ன 	ெராம்ப	‘டால்’	காட் கிறாய்.	இப்ேபா	உன்ைன	என்ன	ெதாந்தர 	ெசய்
விட்ேடன்.	ஏன்	 கத்ைத	 	ேகாணலாக்கிக்	ெகாண் 	 க்கிேற
என் 	ேகட்ேடன்.	என்னேமா	ெதாந்தர 	ெசய்யாேத	 ரப்ப 	என் 	அளக்கிறாேய,
என்ன	கைத”

“எரிகிற	ெந ப்பிேல	எண்ெணைய	ஊற்ற	ேவண்டாம்.	உங்க க் க்	ேகா
நமஸ்காரம்,	சற் 	வாைய	 க்	ெகாண் 	ப ங்கள்.”

“அடடா,	என்ன	விரக்தி!	என்ன	வந் 	விட்ட 	உனக் ?	ேபான	மாதம்	ேபாரிட் ப்
ேபாரிட் ,	 	ேமாஸ்தர்	வைளய க் 	வழி	ெசய் 	ெகாண்டாய்,	இப்ப	எ க்
இந்த	விசார	நாடகம்.	மரகம்	என்	மனைத	நீ	ெராம்ப	ேவதைன	ெசய் 	வி கிறாய்.
இ 	நல்லதல்ல;	ஆமாம்	நான்	மனம்	விட் 	ெசால்கிேறன்.”

“நான்	எப்ப ேயா	ேபாகிேறன்.	நீங்கள்	 கமாக	இ ங்ேகா.	இனி	ெசப்பால ச்ச	கா
தரேவண்டாம்.”



“நிஜந்தானா!”

“ஆமாம்.	உங்கள்	சம்பந்தம்	 டத்தான்	ேவண்டாம்.	ேபா ம்	உம்மாேல	நான்	கண்ட
கம்.	நா 	ேபர்	ேபாற்றின	 ம்பத்திேல	பிறந் ,	நல்லவ க் 	வாழ்க்ைகப்

பட்ேடன்.	ேகட்பார்	ேபச்ைசக்	ேகட் க்	ெகட்ேடன்.	இப்ேபா 	நாய்	படாத
பா ப கிேறன்.”
“ெராம்பப்	பா தான்ப கிேற ,	ெராம்பப்	பா .	 த்தி,	 ைடச்சி,	எ க்கிறாய்
அல்லவா?”

“நான்	ஏன்	 த்தி	 ைடக்க ம்?	ஆண்டவன்	எங்க க் க்	கால்	வயிற் க்
கஞ்சிக் 	வழி	ைவத்தி க்கிறான்.”

“ேராஷம்	வந் விட்டதா,	சரி!	மரகதம்,	என்னதான்	உனக் 	விசாரம்?	ெசால்ேலன்!
உள்ளப 	ெசால்கிேறன்.	நீ	ஒ 	மாதிரியாக	இ ந்தால்	எனக் 	ேவதைனயாக
இ க்கிற .	என்ன	ேகாபம்?”

“ேகாப மில்ைல,	தாப மில்ைல.”

“நீ	ேபசற	தி ேச	காட் ேத	ேகாபத்ைத.	ெவள்ளிக்	 ஜா	ேகட்டாேய,
அதற் த்தாேன	விசாரம்.	ெசால் .”

“ஆமாம்	என் தான்	ைவத் க்	ெகாள் ங்கேளன்.	ஏன்?	இ க்காதா	ேகாபம்,
	மாசமாத்தாேன	ெசால்லிண்ேட	வந்திங்க.	வந் தா	 ஜா.”

“அப்பா!	வந்ததா	விஷயம்	ெவளியிேல.	சரி,	அ த்த	வாரத்திேல,	நிச்சயம்	 ஜா
வாங்கிக்	ெகா த் 	வி கிேறன்.	இேதா	பார்!	மரகதம்!	பார்த்தாயா	இப்ேபா	சிரிப் ப்
ெபாங் .	அடேட!	இ க் ள்ேள	சிரிப்ைப	அடக்கி	விட்டாேய.	சிங்காரி,	ஒய்யாரி,
என்	சிந்ைதைய	மயக்க	வந்த,	சிங்காரி,	ஒய்யாரி.”	

“அடட!	பாட் 	ஆரம்பமா?”

“மரகதம்	இப்ேபா...”

“காைல	 தற்ெகாண் 	வயிற் 	வலி.	தய ெசய் 	 ங் ங்கள்.”

“சரி	இதைன	 தலிேல	ெசால்லிவி வ தாேன.	வயிற் 	வலி ம்	தைலவலி ம்



கால்வலி ம்	கண்	வலி ம்	வந்தப தான்	இ க்கிற .	டாக்டர்கள்	ஊரிேல
ெத க் ப்	பத் ேபர்	இ க்கிறார்கள்.	கர்மம்,	இெதல்லாம்	 ர்வ	கர்மம்.	என்ன
மரகதம்,	ேசாடா	சாப்பிட்டாேயா?”

“ேசாடா	சாப்பிட்ேடன்.	 ரணம்	சாப்பிட்ேடன்	ேபானாத்	தாேன	என்ைனப்	பி ச்ச
பீைட.”

“கிடக் 	 ங் .	ஆமாம்!	அப்ப ேய	ஒ 	 றமாகத்	தி ம்பிப்	ப த் க்	ெகாண்
ங்கிவி .	நாைளக் 	யாராவ 	ேல 	டாக்டரிடம்	காட் ,	நல்ல	ம ந் 	சாப்பி .

இந்த	வயிற் 	வலிைய	வளரவிடக்	 டா .	ெராம்பக்	கஷ்டம்.”

“ெராம்ப	கஷ்டமா?	ெராம்ப	நஷ்டமா?”

“சீச்சீ,	நான்	என்ன 	காவாலிப்	பயலா?	எனக் த்	ெதரியாதா	 க	 க்கம்”

“சரி	ேபச்ைச	நி த்திட் ,	இப்ப த்	தவைடையக்	கிள் வ 	தர்மமா.	இல்ைல	நான்
ேகட்கிேறன்	இைத	என்ன	தவைட	என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ர்களா	இல்ைல	ரப்பர்
பந் 	என் 	எண்ணமா.	காலம்	கலிகாலமல்லவா!”

“கிண்டல்	காரியாச்ேச	நீ.	கண்ணாச்ேச!”

“ஆமாம்,	கண்ேண,	 க்ேக,	எல்லாம்.	இப்ப	ெகாஞ்சிட	ேவண் ய தான்,	 ஜா
ேகட்டா	ேயாசைன	வந் வி ம்.”

“அ த்தவாரம்	நிச்சயம்	வாங்கித்	த கிேறன்.	உடம்ைப	அலட் க்	ெகாள்ள
ேவண்டாம்	 ங் .”
இந்தப்	ப க்ைகயைறப்	பசப் ,	மரகதத்தின்	வீட் ேல,	நடந்த .	மரகதத்தின்
விசாரத் க் க்	காரணம்,	ெவள்ளிக்	 ஜா	வாங்கிக்	ெகாடாத தான்	என	அவள்
ைமயலில்	ெசாக்கிய	ெசட் 	எண்ணிக்	ெகாண்டான்.	 ஜா	வாங்கிக்
ெகா ப்பதாகச்	சத்திய ம்	ெசய்தான்.

மரகத ம்	தன்	விசாரத் க் க்	காரணம்	அ தான்	என் 	பசப்பினாள்,	ெவள்ளிக்
ஜா க் 	வழி	ேத க்	ெகாண்டாள்.	ஆனால்	விசாரத் க் க்	காரணம்,

விமலா டன்	மாைல	நடந்த	சண்ைடதான்.	விமலாைவ	வீட்ைட	விட் க்	காலி
ெசய் 	வி ம்ப 	 றி	விட்டாள்.	டாக்ட ம்	ேகாபமாக	ெவளிேய	ேபாய்விட்டார்.
ேபாட்ட	பிளான்	நிைறேவறாதேத	வ த்தம்.	விமலா,	டாக்டர்	எதிரிேல	தன்ைனப்
பற்றி	இழிவாகப்	ேபசியதால்	ேகாபம்.	அந்த	விசாரேம	வயிற் 	வலி	 பமாக ம்



காட்சி	அளித்த .	அதற் க்	காணிக்ைகதான்	ெவள்ளிக்	 ஜா!

“என்	எண்ணத்திேல	மண்	வி ந் 	விட்ட .	இவன்	இப்ப 	ஆவான்	என் 	நான்
நிைனக்கேவயில்ைல.	அவன்	என்ன	ப க்காதவனா?	விஷயம்	ெதரியாதவனா?
நம 	 ம்பப்	ெப ைம ம்,	 லப்	ெப ைம ம்,	அவ க் த்	ெதரியாதா?
ெபயைரக்	ெக த் க்	ெகாண்டால்,	ைபசா க் 	யா ம்	தன்ைன	நம்ப	மாட்டார்கள்
என்ப தான்	ெதரியாதா?	எல்லாம்	ெதரிந் தான்	இப்ப 	ஆனான்.	எல்லாம்
ெசால் மாம்	பல்லி,	கா ப்பாைனயில்	வி மாம்	 ள்ளி	என்ப ேபால்	ஆச் .	என்
ேபச்ைசத்	தட்டாதவன்,	இப்ேபா 	அந்தச்	சி க்கிப்	ேபாட்ட	ெசாக் ப்	ெபா யிேல
மயங்கி	விட்டாேன!	அவள்	யாேரா	வந் 	ேசர்ந்தாேள	என்	 ையக்	ெக க்க,
அவைள	ஏன்	திட்ட	ேவண் ம்.	தாசிதாேன	அவள்.	என்	பிைழப் க்காக
அப்ப த்தான்	நடப்பாள்.	இவ க் ,	எங்ேக	ேபாயிற் 	 த்தி	என் 	ேகட்கிேறன்.
டாக்டராக	இ ந்தால்	ஏெத ேவா,	ெகட்ட ம்	அைலஞ்ச மாக	வரத்தான்	வ ம்.
எ ேவா,	நா ண் 	நம்ேவைல ண் 	என் 	இ ந்தால்தாேன	பிைழக்க	 ம்.
வ கிறவள்	 ந்தாணிையப்	பி த் க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டால்	என்ன	நடக் ம்?
கண்டவைள	 	எவ்வள 	ேபர்	எத்தைன	ேராகத்ைத	அ பவிக்கிறார்கள்.
இவேன	அப்ப ப்பட்ட	உங்க க் 	ம ந் 	ெகா க்கிறான்	இவேன	கைடசியில்
இப்ப 	அைலகிறான்.	யார்	ெசால்ல	 ம்.	அவன்	என்ன	சின்னக்	 ழந்ைதயா
அ த் 	மிரட்ட,	ஆண்டவன்	தான்	 த்தி	 கட்ட ம்”	என் 	டாக்டர்	 ந்தேரசனின்
தாயார்	கம்ப ண்டர்	கண் சாமியிடம்	 றி,	விசனப்பட்டார்கள்.	கண் சாமி,
டாக்ட க் ம்	விமலா க் ம்	சிேனகிதம்	ஏற்பட்ட	ேசதிையக்	 றிவிட் ,	தா ம்
ேவைலைய	விட் 	விலகி	விட்டதாகக்	 றினார்.	தாயா க் 	வியா லம்.
ந்தேரச க் 	நல்ல	இடமாகப்	பார்த் ப்	ெபண்	ேபசி	 க்க	ேவண் ம்	என்

எண்ணிக்	ெகாண் 	ஜாதகங்கைள	வரவைழத் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த
ேநரத்தில்,	இந்த	ேசதி,	இ ேபால்	வீழ்ந்த .	மகைனத்	 ற்றேவா	மனம்
வரவில்ைல.	ஏெனனில்,	அவன்	 பாவத்திேலேய	 த்திக்கள்ளனல்லன்.	அவன்	மீ
இவ்விதமான	ெகட்டப்	ெபயர்	வந்தேத	கிைடயா .	கண் சாமி	 வதற்
ன் 	 ந்தேரசன்	இப்ப 	நடப்பான்	என் 	எண்ண	 ளி ம்	இடம்

ஏற்பட்டேதயில்ைல.	இதனாேலேய	 ந்தேரசனின்	அன்ைனக் 	விசாரம்;	அதிகமாகி
விட்ட .	கண் சாமியிடம்,	தன்	மனக் ைறையக்	ெகாட் 	சற் 	ஆ தல்
அைடந்தாள்.	கண் சாமி ம்,	இைடயிைடேய	தன 	க த்ைத ம்
உலகா பவத்ைத ம்	எ த் க்	 றிக்	 றி,	சம்பாஷைணைய	வளர்த் க்
ெகாண்ேட	ேபானான்.	ஒ 	விஷயம்	மட் ம்	கண் சாமி	ெசால்லவில்ைல.	எப்ப ச்
ெசால்ல	 ம்?	மரகதத்தின்	ேசதிையத்தான்	அவன்	மைறத்தான்.	அ
இயற்ைகதாேன.	தன்	 டப்	பிறந்தவளின்	விபசாரத்ைத	எப்ப ச்	ெசால்ல	 ம்?
ந்தேரசைனப்	பற்றிப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்த	ேநரெமல்லாம்,	கண் சாமிக்

மரகதத்தின்	விஷயமாகேவ	மனேவதைன	ேம ம்	ேம ம்	வளர்ந்த .



ெவறிக்கக்	 த் 	விட் 	உறக்கத்திேல,	 றட்ைட	விட் க்	ெகாண் ம்,
இைடயிேல	உளறிக்	ெகாண் ம்,	ெரௗ 	ரங்கன்	ப த்தி க்க,	அந்தக்	ேகார	சத்தம்
காைதக்	 ைடய ம்	மனதிேல	 ந்தேரசைனப்	பற்றி	நடந்த	சம்பவத்திேல	ஏற்பட்ட
ேவதைன	மனைதத்	 ைளக்க ம்,	கண்ணிலி ந் 	ெப கிய	நீர்	தவைடயில்
ரண் 	உதட்ைட	நைனக்க ம்,	தைலயைணயில்	தர்பார்	நடத்திக்	ெகாண் 	வந்த
‘ ட்ைடப்	 ச்சிகள்’	க த்ைதப்	பி ங்க ம்,	ப த் க்	ெகாண் ந்த	விமலா
‘ெதாலி	ெஜன்ம,	 ன்ேச 	அச ’	என்ற	கீர்த்தைனையப்	பற்றி	எண்ணி
மன க் ள்	பா க்	ெகாண் ந்த	கிரிதிக் ,	காைலக்	க த் த்	ெதால்ைல
ெகா க்க	ெகா ைவத்	தட் வதன்	 லம்	‘தாள்’	மிட் க்	ெகாண் ந்தாள்.
வீதியில்	உலவிய	நாய்	ஒன் 	கச்ேசரியில்	அமர்ந் 	கானத்தின்	க த் 	அறியா
கண்ட	கண்ட	ேநரத்தில்	சபாஷ்!	சபாஷ்!	என் 	 ம்	ேபாலி	ரசிகன்	ேபால்	வள்	-
வள்	-	என் 	 ைரத் க்	ெகாண் ந்த .	
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“�����!	�����!	����!	������	�������!	�������!”
�����	�������	��������	������������
�����������	������	������������	����������
�������	��������	�������	�������.

�����!	�����!!	����	������	����	������	�������
����	����������,	������,	������	������	������
������������,	����	���	�����	��������
������������	�������.	�������	�������	�������
��������	���������.	��������	����,	�����
��������?	��������	����	�������	������
��������,	���������	������	������	�����
����������.	����	��������	������	�����������.
�������	�������	���	����	����������.
�����������	������,	������������	�����	�����,
������������	����	����������	�����	������
�����	����������	������������.	��������
������������	��������	������	�������.
����������	�������	�����������	�����������
�����������.	������	���������,	��������������
�����	�������.	“����!	����	�������!	���	���!
�����������”	�����	����	��������.
��������������	�������	������������.
���������,	���������	����������	���������.	���
���������	������������	�������	���������
�������	�������	�������	�����������������
������	��������	����������	�������,	“�����!
���������!	���������	�����	������	������	������
����������	���������”	�����	���	��������
���������,	�����	����������	�������,
“������������!	����	���������	�����	����������.
�������	������	������,	�����	�������	�������



����������.	������	����	���������	�����
�������.	��������	�������	����������”	�����
�������	�������	��������.

����������	��������������	�������.	“���!	����
���	������.	���	�����������	�������!	�������
�����	��������	�����	�������,	�����	�����	�����
����,	����	��������	���������	���	����	��������
����������������”	�����	����������	��������.
���������,	��������	�������	�������	���������
�������������	���������.	“������,	����������
�����	������	����	���������.	����	‘�����’������
���?	������?	�������?”	�����	���������
���������.	���	�������	������	�������	���
��������	���������	������������	������������
��������	������	������	�������	����������.
��������������	“�����������!	���������	����
���������!	������	�������	�����������	��������
����������;	�������	��������	��������	�������
�����������”	�“���	��������.	���������	“���!
���������	�����������	�������,	��”	�����	������
����������	����,	������������	�������
�����������	���������	������	‘�����������’
�����	��������.	������	��������	������,
��������	�������!	�����������	�����	������,
���������	��������	�����	�������������,
����������	����	����.	�����������
�������������	���������.	����������������	���
�����������������	�����	�������������.	�����
����������,	�������������	���������,	���
�����������	���������	�����������,	����
��������	��������	�����	�������	������������.

�������	����?	���	���	����	�������	���	������
��������?	�������	������	���?	������
����������������	�����������.	����������
�������	�������������	������	�����������.



�������	����������	�������	������	��������
�������.

��������	��������	������������	����������.
������	�������.	�������	����������.	�����
���������	��������	���������	�����	����������
����������	����	�������������������,	�������
���������������.	������	�������	����	���������
�������������	����������������	�������������
������	������	����������������	�����	�����
������.	�������,	����	���	���������	�����������
�����	��������	���������	��������	�������
����������.	������������	�����	���	����	����
����	���������	�����������.	��������	������
�������	��������������	�����	�����	���������.
�������	�������������	�������	������	��������?
�������!	����	������	����������	������	������
�������?	�����	�����	��������.	���������
����������	������	���������	�����	�����
������������	����	��������	�������.	�������	���
��������	�����������	�������,	�����������
��������	�����,	“���������;	���������”	�����
���������	�����	��������������	�����	��������
����	�������	�������	��������.	“����	�����!
�������	������”	�����	��������	�������
����������.	�������	������	����������	������
����������	�������������	������	���������
����������.	�����������	��������	������	����
��������.	���	����	�������	����,	���������,
�������,	�����	�����	�������	����	���������
����������	�������.	���	����	�����	�����	����
���������.	����,	����������	�������	��������
����	���������	������������,	���	�������,	����
���������,	������,	������,	�������,	�����������
������	�������������!	���������	�����
������������	�������	����������	��������,	����
�������	������	��������	����	����������



�������	��������	�����	����������.	���������
�������������,	�������������	��������
������������,	���	����	������������	����
����������.	����������	������������	������
������������.	�����	��������	��������	�����
����	��������.	���������	��������������
��������,	�������	��������	���������.	���������
������������	��������.

�����	���������������������.	���������	�����.
��	�����	���������	��������	��������
���������������.	������������	��������,	�����,
“������������”	�����	����	����������.	�����,
�������	��������	��������	�����
����������������	��������.	��������
�������������	“�����”	����������	����������.
������	������������	����������,	�������	������
��������	��������	������������	���������
�����	����������������	������	���������.
�������	��������	����	������������������,
�������	���	��������	������	��������
�����������������	��������������,	�����
��������.	“����	�������	����������,	���	������.
���	����������	������	������.	�������
�����������	���	���������	�������	����	������
������	����������”	�����	�����	������������.

3000	������	����������������	�����	��������
�����������	��������������	����	���	���������
��������������	����������������	�������.
��������������	������	�������.	���������
������	������	�����������	���	����	���������
�����	�����	�����������.	���������
������������	����	���	��������
����������������.	������������	����	500	������
����������������������	������,	��������	����
����������	�������.



����������������	����	��������	�������
������������	��������������,	���	������
��������.	“���	����!	����	���!”	�����	��������.

“�����?	���	�����	�����	������	���������”
�������	�����.

“�����!	����	���������	�������	�����
��������������	���������	�������	���������”
�������	����������.

“�����!	������	���	����!	�����	���	�������������
���������	�����������”	�����	�������������
�������.	����������	�����������������.	“������
�������	���������	��������	�������	����������.
����������	��������	��������	��������������
������	��������	���������	
������”	�����	����������	��������.	�������
����������	���������	����������	������������.
����	��������	����������	����������.
�������������	�������!	������	“���	�������	���
�����	�����������	��������”	�����	��������.

“��������	������!	���	�����	�����������
�����������	�������������	����������
�����������������”	�����	����������,
����������,	������	�������	���������	��������.
�����,	��������	��������	��������	������,
“�������	�������	�����;	�����	�������.	����,
������,	��������,	������,	��������	�����.	������
������	�������������	�������	�����������
������	��������	����������	�����,	�����
���������	��������,	�����	������	����������	���
����������,	�������,	���������	��������	������
�����	�������	�����.	�����	�������	��������,
�����	�����	����	���������	����!	����	�������



������������	���,	�����	�����	���������	ö����
����.	�����������	����������	�������	�������,
���	���������,	�������	�����	����	��������
�������	������	���������	���������
����������������	��������������	�������,
�������	����	�������	�����������.	�����!
�������	����������	�����������.	����	�������
������	�����	����	������	���������������	����
�������	���������	���������	������������
��������”	�����	�����	��������.

“�����	�����	���������������	�����”	�����
����������	��������.

“����	������	��������	�������!	���,	��������	���
�����	�����	�����	�����������”	�������	�����!
“�������������	�����	���	�����!	��	����������
������”	�����	����������	��������.	“������	����
����������.	���������	���������	����	���������
�����������.	������	����������.	�����,	�����
�������	���������	���������	������	������	���”
�������	�����!	������	�������������	�����,
“�������	�����	������	������	����	��������
������!	���������	�������	��������	��������.
������	����	��������	��������.	�������
����������	��������	��������.	����	������
��������	���������,	����������	������
������������	����,	������	����	��������,	������
����������	���������������?	����	����	������
������,	���!	�������	����������	�������
��������.	������	�������	����,	��������	����
�����	�����	������������.	������	����	�������
�����������	�����	���������	�����	������”
�����	�����	����	��������������,	�������
“��������	��������	��������”	�����	��������.
“���	���!	���	���	����������	��������.	���������
����	��������”	�����	�����	��������,



“���������������	����	����������	��������
��������	��������	����������”	�������
����������.	“����!	�������	��������	����,	������
���������������������	����	����	��������
�����	������	��������”	�������.
“����	����	������?”	�����	����������	��������.

“�����	�������������,	���������	����	���������
��������	�������	�������	�������
�������������;	��������.”

“����,	���������	��������?	����	��������	�����
���	���������	��������.”

����������	������	����������	��������.	�������
�������	������	����������	�������	������
��������	������	��������.”

“�����!	����	������	��������	��������?”

���	�������	����	����������	�����	����	������
��������	���������”	�����	����������	�����,	���
����������	���	������������.

���	����	����,	����	���	�����	���������	����
���������	�������,

“������	�����	��������������
�����	�����	������”

����	������	����������	������	���������������.
�����	�����	����,	���	���	�����,	����	����,	-�����
��������	�����	�����	��������.	�����	����
������	������������	������,	����������
���������	����������	����.	����������	��������
‘��������’	���������	�����������
���������������.	�����	�����	������,



������������	����,	�������	-	��������	�����
�������	�����	��������������	��������	�������
����������.	���������	������.	�������������
�������������,	����������	����������	�������
���������	���	�����.	���	���	��������.	������
����	���������	��������	��������.	������	�����,
��������	����������	�������.	���������
������������.	����������	�������������
�������	������,	�����	������	�������
�������������	������	��������	������������
�����	������	�������	���������	���.	�����	����
�����?	����	��������	�������������������,
������	�������	��������������	�����	������
��������,	������	����	��������.	�����������
������	������	������	����	��������.	�����
������������	����,	����������	���	���	��������
�����	�������������,	���������	‘������’	����
������	�����	���������!	������	��������.	����
��������	��������	�������.	�����������	���
������.	����	�����	���������	�������	��������.
�����������	�������	�������.	��������
������������.	�����������	����������	�����
�����������	����������.	����	������	���������
�����	���������.	��������	����������.	�������
����������	10	������	����,	����	������	��������
����	����������.	���	��������	�������	������
����������	����������	��������.	�������	����,
�����	����	�������	�����	�������	����������
�����	����������.	����������,	��	������
������������	������	����������.	��������	�����
���������	������	�������	���������,	���������
������	��	���������	�������	��������������
����	�������.	����������������	���������	����
�������	�������.	“�������,	�������	�����
����������,	������	�����������	‘��������’
�����������	�����������.	���������
��������������	�����������,	������



��������������”	�����	���	������	�������
��������������.	����	������	�����������.	����
�������	�����	���������	����	�������	�����,
��������	������	����������	����������	���
���������	�������	�����	��������	����������.
����	���������	����	�������	����,	���������
����	������	���������	����	���������	������
�����	����	������	����	���	������	�����������
��������	��������.”	
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எப்ப யாவ 	அம்மாவிடேம	அக்காவின்	விஷயமாகக்	 றிவி வ 	என்
தீர்மானிேதன்.	ஐேயா,	அக்காைவ	அம்மா	ேகாபிப்பார்கேள	என் 	எண்ணி,
அடக்கிக்	ெகாண்ேட	வந்ேதன்.	கைடசியில்	அன் 	அக்காவிடேம	விஷயத்ைதக்
றி	அடக்கிவிட	ேவண் ம்	என் 	எண்ணி,	அக்காவின்	அைறக் ச்	ெசன்ேறன்.

அப்ேபா தான்	அக்கா	மிக	உ க்கமாக	“ கன்	வாராத	காரணம்	என்ன ”	எனப்
பா க்	ெகாண் ந்தாள்.	நான்	“அக்கா!	நீ	ெசய்வ 	எனக் க்	ெகாஞ்சங்	 டப்
பி க்கவில்ைல”	என் 	ஆரம்பித்ேதன்.	தி க்கிட் 	எ ந் 	அக்கா,	“என்ன
உள கிறாய்”	என் 	ேகட்டாள்.	“எல்லாம்	எனக் த்	ெதரி ம்”	என்ேறன்.

“என்ன 	ெதரி ம்”	என் 	ேகட் க்ெகாண்ேட,	அக்கா	என்	ஜைடையப்	பி த்
இ த் 	தைலயில்	 ட் னாள்.	எனக் க்	ேகாபம்	அதிகரித் 	விட்ட .

“ெவட்கமில்ைலேய,	மானமில்ைலேய,	பாட் 	வாத்தியார்	மகேனாேட	உனக்ெகன்ன
ேபச் .	ஆகட் ம்	அம்மாவிடம்	ெசால்லிவிட் 	ம ேவைல	பார்க்கிேறன்”	என்
றிேனன்.

“அப்ப ,	காரி	 கத்திேல	உமிழ ,	விமலா.	க ைதக் 	கற் ர	வாசைன	ெதரி மா?
அவள்	ெகட் ப்	ேபாற க் க்	காலம்	வந் தான்	இந்த	ேவைலயிேல	இறங்கி
விட்டாள்.	நா ேப க் த்	ெதரிந்தால்	காரித்	 ப் வார்கள்.	இ 	என்	வயி 	ெசய்த
பாக்கியம்”	என் 	அேத	ேநரத்தில்	என்	தாயர்	ஆக்ேராஷத்	 டன்	 றிக்ெகாண்ேட
உள்ேள	வந்தார்கள்.	அப்ேபா தான்	எனக் த்	ெதரி ம்,	அக்காவின்
சமாச்சாரத்ைத	அம்மா	 ன்ேப	ெதரிந் 	ெகாண்டார்கள்	என்ப .	அ மட் மல்ல.
பாட் 	வாத்தியாைரேய	அன் 	 தல்	வரேவண்டாம்	என் ம்	ெசால்லி
விட்டார்களாம்.	அம்மா	திட் ன	திட் க்ெகல்லாம்,	அக்கா	ஒ 	வார்த்ைத	 ட
பதில்	ேபசவில்ைல.	கட் லின்	மீ 	கவிழ்ந் 	ப த் க்	ெகாண் ,	விம்மி	விம்மி
அ தாள்.	அம்மா	ேபாய்விட்ட	பிற ,	நான்தான்	சமாதானம்	 றிேனன்.
அக்கா க் 	இவ்வ 	கஷ்டம்	வந்தேத	என் 	வ த்தம்.	இ ந்தா ம்	 கனிடம்
இனி	அக்கா	ேசர	 யா 	அல்லவா?	ம ங்க ர்	ஜமீன்தாேரா,	ேவ 	எந்தச்
சீமாேனா	அக்காவின்	நாயகனாக	வ வார்.	அக்கா க் ப்	பங்களா	வாங்கித்
த வார்.	பணமாகக்	 விப்பார்	என்ற	ஆைச.	பாபம்!	அவள்	ஆைசக் 	மண்ேபாட்
பிற ,	அவ க் ச்	ெசார்ணாபிேஷகம்	ெசய்தா ம்	அவ க் த்	தி ப்தி
ஏற்ப மா	என் 	எனக் 	அப்ேபா 	ேதான்றவில்ைல.



அம்மா	அக்காைவத்	திட் யேதா 	நிற்கவில்ைல.	வாத்தியாரிட ம்	 கைனப்
பற்றிக்	 றிவிட்டாள்,	பாட் க் ம்	வரேவண்டாெமனக்	 றிவிட்டாள்.	 கைனப்
பி த் 	அவன்	தகப்பனார்	வாட் னார்.	அவ க் 	பிள்ைள	பிறந் 	பிைழப்பிேல
மண்	ேபாட்டெதன்றால்	வ த்தமாகத்தாேன	இ க் ம்.	சண்ைட	 ற்றிக்
கைடசியில்	 கன்	வீட்ைட	விட்ேட	ேபாய்விட்டான்.	ஊைரவிட்ேட	ேபாய்விட்டான்.
ஐந்தா 	வ ஷங்க க் ப்	பிற 	எங்க ரில்	 க	பாகவதராக	வந் 	நாடகம்
நடத்தினான்.	இைடயிேல	எங்ெகங்ேகா	 ற்றினான்.	பிற 	ெசான்னான்	தன்
கைதைய.	அக்கா	ெராம்பக்	கஷ்டப்பட்டாள்.	அம்மா	ஒவ்ெவா 	நா ம்	 த்திமதி

வாள்.	ஒவ்ெவான் க் ம்	என்ைனத்தான்	உதாரணம்	காட் வார்கள்.

“அேதா	பார 	உன்	தங்ைக	விமலாைவ.	அைதப்	பார்த் க்	 ட	உனக் 	 த்தி
வரவில்ைலேய.	அவன்	என்ன 	ெசய்ய	 ம்?	அவன்	பிைழக்கிறேத	பிரம்மப்
பிரயத்தனம்.	அவன்	ஓ விட்டான்.	நீ	அகப்பட் ந்தால்	உன்ைன ம்	இ த் க்
ெகாண் 	ஓ ,	அைலயைவத் 	ந வீதியிேல	விட் ப்பான்.	நல்ல	வழி	ேநேர
இ க்க	ேகாணல்	வழி	 க்ேக	ேபாயிற்ேற?”	என் 	இேதாபேதசம்	ெசய்வாள்.
அக்கா	அம்மா	எதிரிேல	ஒன் ம்	ேபசமாட்டாள்.	என்னிடம்	மட் ம்	 வாள்,
“பணம்!	பணம்!	இ தான்	அம்மா க் த்	ெதரி ம்.	அவர்	என்ன,	ஒ

ம்பத்ைதக்	காப்பாற்ற	மாட்டாரா?	 ேழா	தண்ணிேயா	 த்தா ம்
மானத்ேதா 	வாழலாேம.	என்ைறக் த்தான்	இந்தப்	 த்தி	வ ேமா	நம்ம	ஜாதிக் ”
என் .

“அப்ப 	என்றால்	நீ	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறாயா”	என் 	நான்
ேகட்ேடன்	கிண்டலாக.
“ஏன்	ெசய் 	ெகாள்ளக்	 டா ”	என் 	ேகாபத் டன்	அக்கா	ேகட்பாள்.

“யாைரக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ ”	என்ேபன்	நான்.

“இஷ்டப்பட்டர்கைள”	என் 	அ த்தந்	தி த்தமாகக்	 வாள்	கமலா.

“ த்த	ைபத்தியம்.	நம்ைம	யாரக்கா	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வார்கள்”	என்
நான்	ஆச்சரியத் டன்	ேகட்ேபன்.

“யாரக்கா	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வார்கள்”	என் 	ைநயாண் 	ெசய்வாள்
கமலா..

அக்காவின்	பி வாத	 ணம்,	அம்மாவின்	உபேதசத்தால்	ேபாகவில்ைல.	ேகாயில்
க்கள்	எங்கள்	வீட் க் 	வ வார்	என் 	ெசான்ேனேன.	அவர்தான்,



“அவாளவாளின்	 ல	தர்மா ஷ்டப்ப 	நடக்க	ேவண்டாேமா”	என் 	ஆரம்பிப்பார்.
உள் ர்	ெவளி ர்	தாசிகள்	எைத	எல்லாம்	 வார்.	ஒவ்ெவா 	சீமா க் ம்	உள்ள
ணாதிசயங்கைள	வர்ணிப்பார்.	பக்கத் 	வீட் ப்	பார்வதி	ைவரத்ேதா 	வாங்கிய

கைத,	வைளயல்	 திதாகச்	ெசய்த	கைதகைளக்	 வார்.	ஆண்டவன்
தாசியாகப்	பிறப்பித்தான்	அவன்	கட்டைளைய	மீறலாமா	என் 	சாஸ்திரம்	ஓ வார்!
தாசி	என்றால்	என்ன	ேகவலம்,	ேதவர்	அ யாள்	என் 	அர்த்தம்.	பகவா க் த்
ெதாண் 	ெசய்வ !	இ 	மகா	சிேரஷ்டமல்லவா	என்பார்.	ெதரியாமலா	நம
ன்ேனார்கள்,	இப்ப 	தாசிகைள	ேகாயில்களில்	ஏற்பா 	ெசய்தார்கள்	என்

ேகட்பார்.	ஏேதா	 லதர்மத் க் 	ஏற்றப 	ேகாயிலிேல	ெதாண் 	ெசய்ய	ேவண் ம்.
ம்ப	சடரட்சணார்த்தம்,	யாேரா	ஒ வேனா 	வாழ	ேவண் ம்.	இ தாேன	 ைற

என் 	 வார்.	ேதவேலாகத்திேல ட	உண்ேட,	ேமனைக,	திேலாத்தைம,	ரம்ைப,
ஊர்வசி,	இவர்கள்	எல்லாம்	யார்?	என் 	ேகட்பார்.	 க்களின்	ேபச் க்	ேகட் க்
ேகட் ,	அக்கா	தி ந்தினாள்	-	தி ந்தினாள்	என் 	அப்ேபா 	எண்ணிேனன்.
ெகட்டாள்	என் 	இப்ேபா 	 ற	ேவண் ம்.

அக்காவின்	உ தி,	 கன்	மீதி ந்த	ஆைச	எல்லாம்	பறந்த !	மாய ர்
ஜமீன்தாரின்	ேநசம்	கிைடத்த .	விதவிதமான	நைககள்!	ெபட் 	ெபட் யாகப்
டைவகள்.	வண் திைர!	ஆட்கள்!	ஜமீன்தார்	வாரி	இைறத்தார்	பணத்ைத
அக்கா க் .	பிற ,	 ேமாஸ்தர்	 டைவ,	 தி 	வைளயல்,	ேமல்ஆைச
ேபாயிற் .	 கனாவ 	கந்தனாவ !	ஜமீன்தார்	அக்கா	ேபாட்ட	ேகாட்ைட
மீ வதில்ைல.	அக்காைவக்	கண் 	கண் 	அம்மா	 ரித்தார்கள்.	எனக் ம்
ெகாண்டாட்டந்தான்.	ஜமீன்தாரிடம்	நான்	ேபச	 ச்சப்பட்டா ம்,	அம்மா
தாராளமாக	இ க்கச்	ெசால்வார்கள்	அவ ம்,	 ட் ,	தண்ணீர்	ெகாண் 	வா,
விசிறி	எ ,	ெவற்றிைலப்	ெபட் 	எ 	என் 	எனக் 	ேவைல	ெகா த்தப 	இ ப்பார்.
அக்கா க் 	நைக	ெசய்தால்	எனக் ம்	ெசய்வார்.	இவ்வள 	சந்ேதாஷமாக
இ க் ம்	நாட்களிேல	ஒ 	நாள்	நான்	 ஷ்பவதியாேனன்.	தட டல்	ெசால்ல
ேவண் யதில்ைல.	கச்ேசரிக ம்	வி ந் ம்	பலம்.	ஆனந்தமாக	வாழ்ந் 	வந்ேதாம்.
இப்ப யி க் ம்ேபா 	ஒ 	நாள்	நான்	மா யில்	உலாவிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	எதிர்
வீட் 	மா யிேல	 திதாக	ஒ 	வாலிபர்	உலவினார்.	யார்	இ 	 திதாக	இ க்கிறாேர
என் 	எண்ணி,	உற் 	ேநாக்கிேனன்.	இைளஞ ம்	பார்த்தார்.	அ தான்	 த் !
ன்சிரிப்பாக	என்ைனப்	பார்த்தார்.	நான்	 ச்சமைடந் 	தைல	 னிந்ேதன்.	அவர்
கைனத்தார்.	நான்	ம ப ம்	அவைரப்	பார்த்ேதன்,	சிரித்தார்.	நான்	உள்ேள
ஓ விட்ேடன்.	வியர்ைவ	ெபாழிந் 	விட்ட .	எனக் 	மார் 	படபடெவன	அ த் க்
ெகாண்ட .	 கேம	மாறி	விட்ட .	அன் தான்	‘ஆைச’	என்ப 	எனக் த்
ெதரிந்த .

என்	ஆைச	வளர்ந்த .	அவர்தான்	அதைன	வளர்த்தார்.	மாைலயிேல	அவர



சீட்ைடச்	சத்தம்	ேகட் ம்,	நான்	மா க் ச்	ெசல்ேவன்.	இ வ ம்
அலங்காரத் டன்தான்	இ ப்ேபாம்.	அவர்	ைகயிேல	ஏதாவ 	 த்தகம்	இ க் ம்.
என்னிடம்	பின்னல்	 ட்ைட	இ க் ம்.	கண்கள்	ஒன்ைற	ஒன் 	பார்க் ம்.
கலகலெவனச்	சிரிக்க	மாட்ேடாம்.	வளர்த் வாேனன்.	அக்கா க் 	 கன்மீ
இ ந்த	‘பித் ’	எனக் ,	 த் மீ 	ஏற்பட் 	விட்ட .	அவர்	ேசதி	 ரா ம்
விசாரித் த்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	அவர்	சீைமக் ப்	ேபாகிறார்	ப க்க,	இ
அவர்	அத்ைதவீ ,	என்ப 	ெதரிந்த .	இைடேய	க தங்கள்	பறந்தன
எங்க க் ள்.	எப்ப ேயா	எனக்ெகா 	ைதரியம்.	எங்கள்	வீட் 	 திய
ேவைலக்காரி ம்	எனக் 	உதவியாக	இ ந்தாள்.	காதற்கனிரசேம,	கண்மணிேய,
கட் க்க ம்ேப,	இன்பேம	என்ற	அ க் 	வார்த்ைதகள்	அம் கள்	ேபால்	பாய்ந்தன.
நான்	சபலித் 	விட்ேடன்.	 கைன	மணந் 	வாழ்வைதேய,	ேமலான 	என் 	என்
அக்கா	 ன் 	ெசான்னாளல்லவா,	அெதல்லாம்	என்	கவனத்திற் 	வந்த .	 த்
பி.ஏ.,	பிரபல	 ம்பம்.	இவர்	என்ைன	மணம்	 ரிந் 	ெகாண்டால்,	எவ்வள
சந்ேதாஷமாக	வாழலாம்	என்ற	ஆைச	பிறந்த .	தன்	உயிைரேய	தத்தம்
ெசய்வதாக ம்	அவர்	எனக் க்	க தம்	எ தியி ந்தார்.	நான்	நம்பிேனன்.	ஒ
நாள்	 ணிந் 	‘என்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளச்	சம்மதமா?’	என்
எ திக்	ேகட்ேடன்.	டாக்டேர!	என்	வாழ்க்ைகேய	அந்தக்	க தத்திற் 	வ ம்
பதிைல	ெபா த்தி ந்த .	என்ன	பதில்	வந்த 	ெதரி மா	 த் விடமி ந் .”

“ யா 	என் 	வந்தி க் ம்”	என் 	 ந்தேரசன்	 றினான்.

“இல்ைல!	ஆகட் ம்	என்ற	பதில்	கிைடத்த .	என்மனம்	 ள்ளிற் ,	அக்கா
ேதாற்றாள்,	நாம்	ெஜயித்ேதாம்,	அக்கா	ஒ 	பாட் க்காரைனக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள்ள	 யன் 	 யா 	ேபாய்விட்ட .	நமக்ேகா	ஒ 	பி.ஏ.	வ கிறார்	என்
நான்	ெகாண்ட	சந்ேதாஷம்	இவ்வள 	அவ்வளவல்ல!

உடேன	நான்	அக்காவிடம்	விஷயத்ைதக்	 றிேனன்.	கமலா	அன் 	வி ந்
வி ந் 	சிரித்த	சிரிப் 	இ க்கிறேத	அ 	இன்ன ம்	என்	காதிேல	ேகட்கிற .

“பேல 	விமலா!	பேல!	சரியான	‘ைக’	தான்	பி த் 	விட்டாய்”	என்றாள்.	எனக் க்
ேகாபந்தான்.	இ ந்தா ம்	என்ன	ெசய்வ ?	 ன்ேன	நான்	அவைளக்	ேகலி
ெசய்ய	வில்ைலயா?

“அக்கா	ேகலி	ெசய்ய	ேவண்டாம்,	அவ ம்	சம்மதிக்கிறார்;	அம்மாவிடம்
ெசால்லி...”	என் 	இ த்ேதன்.

“ஆஹா!	நல்ல	 ர்த்தம்	பார்த் 	ைவக்கிேறன்”	என்றாள்	கமலா.



“உன்	தங்ைக,	உனக் 	ேவண் மானால்	ெசய்.	இல்ைல	யானால்	உனக்ெகா
தங்ைக	இல்ைல	என் 	 	ெசய்

ெகாள்”	என்ற	 க்காகச்	ெசான்ேனன்.

“அவ்வள 	ஏறிவிட்டதா	தைலக் !	ஏ ,	ஆசாமி	ெராம்ப	ெகட் க்காரன்
ேபாலி க் .	சரிதான்,	ெபாம்ைம	ேபால	சிங்காரித் க்	ெகாண் 	உலாவி	சிரித் ,
உன்ைன	மயக்கி
விட்டானா,	சரி”	என்றாள்	கமலா.

பிற 	சில	நாட்கள்,	நான்	 ன் 	கமலா க் ப்	ப த்த	பாடத்ைத	அவள்	எனக் த்
தி ப்பிப்	ப த்தாள்.

“அக்கா!	அந்தக்	காலத்திேல	நீ	ெசான்னைத	நான்	சி 	ெபண்ணாக	இ ந்தா ம்,
தவ 	என் 	எண்ணிேனன்.	என்ைன	மன்னித் வி .	இப்ேபா 	அதற்காக
என்மீ 	பழிவாங்காேத”	என் 	ெகஞ்சிேனன்.	கமலா க் 	மனம்	இளகி,	என்
தைலையத்	தடவிக்	ெகா த் 	“விமலா!	விஷயம்	ெதரியாமல்	வீணாக
ேவதைனப்ப கிறாய்.	தாசிகைள	அ பவிக்கத்தான்	அவர்கெளல்லாம்
வி ம் வார்கேளெயாழய,	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	மாட்டார்கள்.	 ம்மா
ெசால் வார்கள்.	பிற 	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண்டால்தானா,	தாலி	ஒன் 	கட்ட
வில்ைல,	மற்றப ,	உன்ைன	என்	ெசாந்த	மைனவி	ேபாலேவ	நடத் கிேறன்	என்
ெகாஞ் வார்கள்.	ைபத்யேம,	அதிேல	மயங்காேத.	நா ந்தான்	இன்
ெசால் கிேறன்	உண்ைமைய.	 கன்மீ 	எவ்வளேவா	ஆைசயாக	இ ந்ேதன்.
அவன்	எனக்காக	உயிைரக்	ெகா ப்ேபன்	என்றான்.	பிற 	ஏன்	நான்	அவைன
மறந் 	விட்ேடன்...”	என் 	 ப்பதற் ள்	நான்,	“ஆமாம்!	 க்கள்	ஏேதேதா
ெசால்லி	உன்	மனைதக்	கைலத் 	விட்டார்”	என் 	படபடப் டன்	 றிேனன்.
“ ட்டாேள,	நீ ம்	அப்ப த்தான்	எண் கிறாய்.	அம்மா ம்	அப்ப த்தான்
நிைனக்கிறார்கள்,	 க்க ம்	தன்	சாமர்த்தியத்தினாேலேய	என்ைன	‘மசிய’
ைவத்தாகச்	ெசால்கிறார்.	ஆனால்	நான்	இணங்கியதற் க்	காரணம்	ேவ .”	
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“ கன்	ெசய் 	வந்த 	அத்தைன ம்	ெவ ம்	ஜாலம்.	எப்ப யாவ 	என்ைன
ெம வாகக்	ெக த் 	விட	ேவண் ெமன் 	அவன்எண்ணினாேனெயாழிய,	என்
மீ 	அவ க் 	அந்தரங்கமான	ஆைச	இல்ைல.	அ 	எனக் 	எப்ப த்	ெதரிந்த
ெதரி மா?	ேகள்	ெசால்கிேறன்.	என்ைனத்	தவிர	ேவ யாைர ம்	கண்ெண த் ம்
பார்க்கமாட்ேடன்	என் 	 றினாேன	 கன்,	அவன்	நான்	இல்லாத
ேநரத்திெலல்லாம்	நம 	ேவைலக்காரியிடம்	சரசமா க்	ெகாண் 	இ ந்தான்.
இவர்க க் ள்	நடக் ம்	‘சல்லாபம்’	எனக் த்	ெதரியா .	இரண் 	ேப ம்
இரகசியமாகப்	ேப வார்களாம்.	என்மீ 	எப்ப ப்	பிராணைனேய	ைவத் க்
ெகாண் ப்பதாக	 றி	வந்தாேனா	அ 	ேபாலேவ,	அவளிட ம்	 றினான்
ேபாலி க்கிற .	அவள்	கணவேனா	ஒ 	 காரன்.	அவ க் ,	 கேன

க்கக்	கா 	ெகா த் 	அ ப்பி	விட் ,	இவளிடம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்	பானாம்,
ஒ 	நாள்,	 ஷன்	இவர்கைளக்	ைக ம்	கள மாக	பி த் விட்டான்	நல்ல
உைதயாம்	 க க் .	 கன்	ஊைர	விட் ப்	ேபானதற்ேக	 க்கிய	காரணம்
இ தான்.	ேம க் த்தான்,	என்னால்	சண்ைட	வந்ததாகப்	பாட் 	வாத்தியார்
றினார்.	உண்ைமயிேல	நடந்தவற்ைற	ேவைலக்காரியின்	 ஷன்	என்னிடம்

ஒ நாள்	 றினான்;	 றிவிட் த்தான்,	அவைனக்	ெகால்கிேறன்,	ெவட் கிேறன்
என் 	 வினான்.	அவ ம்	இனி	இங்கி ந்தால்	ஆபத் 	என் 	எண்ணி	தாய்	வீ
ேபாய்	விட்டாள்.	இ 	ேசதி.	 கேன	இங்ஙனம்	இ ந்தான்.	என்னிடம்	சி
பிள்ைளயிலி ந் 	பழகியவன்	 கன்.	உன்	‘ த் ’	ேநற் 	 ைளத்தான்.
அதி ம்	ப த்தவன்	சீைமக் ப்	ேபாகிறான்	என்கிறாய்.	அவன்	எந்தச்	சீமான்
வீட் ப்	ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	ெசா சாக	வாழலாம்	என்
இ ப்பானா,	உன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வானா?	உன்ைன
மயக் கிறான்,	ஜாக்கிரைத!	ஏமாறாேத!”	என் 	கமலா	விஸ்தாரமாகக்	 றினாள்.

“அக்கா,	 கன்	ப யாதவன்;	இவர்	ப த்தவர்.	இவர்	ெசான்ன	ெசால்ைல	மாற்றி
வி வாரா”	என் 	நான்	ேகட்ேடன்.	எனக் ப்	‘ப த்தவர்கள்’	என்றால்,	அவர்கள்
யாவ ேம	நாணய	மாக	நடப்பவர்கள்	என் 	அப்ேபா 	எண்ணம்.

“விமலா,	அந்த	ஆள்	ப த்தவன்	என்கிறாய்.	அதனால்தான்	அவன்	உன்ைன
மணக்க	மாட்டான்	என் 	ெசால்கிேறன்.	அவன்	ப ப்பிேல,	தாசி லம்	என்ப
இழிந்த	வ ப் ,	ேகவலமான .	ஏேதா	மனிதரின்	காமத் க் த்	தாசிகள்	தய
ேவண் ம்	என் 	இ க்கிற ?	ைபத்யேம,	ப த்தவனான



தால்தான்,	த க் 	அதிகமாக	இ க்கிற ,	உ தி	இ க்கிற 	என்
எண்ணாேத.	ப த்தவர்கள்	நீ	நிைனக்கிறப ,	உ தியான	வர்களானால்	நம
ஜாதியிேல	பாதிப்	ெபண்கள்	இந்ேநரம்	 ம்ப	ஸ்திரீகளாகி	விட் 	இ ப்பார்கேள.
ப த் ப்	பட்டம்	ெபற் ப்	ெபரிய	ெபரிய	அதிகாரிகளாக	இ ப்பவர்களிேல
எவ்வளேவா	ேபர்	தாசி	வீ 	ெசல்கின்றனர்.	தாசிையக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாண்டனரா”	என் 	கமலா	ேகட்டாள்.	

என்	மனதிேல	திகி ம்	சந்ேதக ம்	 ழப்ப ம்	உண்டாகி	விட்ட .	இ ந்தா ம்
“எல்ேலா மா	அக்கா	ெசால்கிறப 	இ ப்பார்கள்.	 த் மா	அப்ப 	இ ப்பார்”
என்ேற	நான்	வாதா ேனன்.

கைடசியில்	அக்கா	ஒ 	 க்தி	ெசய்தாள்;	அம்மா	இல்லாத	ேநரமாகப்	பார்த் ,
நான்	ஒ 	நாள்,	உன்	 த் வின்	ேயாக்கியைத	எப்ப 	இ க்கிற 	என்பைத,
பரீட்ைச	ெசய் பார்த் 	உனக்ேக	காட் வி கிேறன்”	என் ைரத்தாள்.

த் வின்	விஷயமாக	என்ன	பரீட்ைச	நடத்தப்	ேபாகிறாள்	கமலா	என்ப 	எனக்
விளங்கேவயில்ைல.	மனிதரின்	மனநிைல	இ ெவன	உணர்ந் 	ெகாள்வ 	என்ன
அவ்வள 	 லபமான	காரியமா?	அகத்தின்	அழ 	 கத்தில்	ெதரி ம்	என்
பழெமாழி	 வார்கேள	தவிர,	அ 	அவ்வள 	ெதளிவாகத்	ெதரியக்	 ய
அல்லேவ.	 ழம்பிேல	உப் ச்	சரியாக	இ க்கிறதா	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ேவண் மானால்,	வாயிேல	ஒ 	ெசாட் 	ஊற்றிப்	பார்க்கிேறாம்.	அ 	ேபான்றதா
இ 	என் 	எண்ணிேனன்.	என்னால்	ஒன் ம்	 ரிந் 	ெகாள்ளேவ	 யவில்ைல.
எனக் ம்	அக்கா க் ம்	நடந்த	சம்பாஷைண	அம்மா க் த்	ெதரியா .	அக்கா
ச் விடவில்ைல.	என்ைனவிட	அவள்	எவ்வள 	நல்லவள்	பார்த்தீர்களா?	கமலா

பாட் 	வாத்தியார்	மக டன்	ஏேதா	ஒ 	மாதிரியாக	நடக்கிறாள்	என் 	எனக் த்
ெதரிந்த ம்,	நான்	வீட்ைடேய	ஒ 	கலக் க்	கலக்கி	விட்ேடன்.	அக்காேவா	நாேனா
ரா	விஷயத்ைதக்	 றி ங் ட,	அம்மாவிடம்	ஒ 	ேபச் க் டக்	 றவில்ைல.

வரவர,	வீட் க்	காரியங்கைள	அக்காேவ	கவனித் க்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.
அம்மா	பாரதம்,	இராமாயணம்	ப ப்ப ம்,	கிராம	நிலத்ைதப்	பார்ப்ப ம்,	நைக
நட் ச்	ெசய்வதாக	இ ந்தால்	அைதக்	கவனித் க்	ெகாள்வ மாக	இ ந்தார்கள்.

வீட் ற் 	ஜமீன்தார க் 	ேவண் யவர்கள்	பலர்	வ வார்கள்.	அவர்கைள
வரேவற்ப ,	உபரிப்ப ,	ேபசி	அ ப்ப வ 	எல்லாம்	அக்காேவதான்.	அ
எப்ப த்தான்	கமலா	கற் க்	ெகாண்டாேளா	ெதரியவில்ைல.	உபசாரம்	ெசய்வதிேல
பேல	ெகட் க்காரியாகி	விட்டாள்.



ஜமீன்தாரின்	 பாவேம	ஒ 	தி சான .	காட் க் ள்ேள	 லி	 ைழ ம்	ேபாேத
ேமாப்பம்	பி த் க்	ெகாண் ம்,	வாைல	 ழற்றிக்	ெகாண் ம்	வ மாேம	அ ேபால
வ வார்.	உள்ேள	 ைழந்தால்	கமலாவின்	ஒ 	சிரிப் ,	ஒ 	ேபச் ,	 லிைய
எலியாக்கிவி ம்.

ஜமீன்தார்	உள்ேள	 ைழந்தார்	என்றால்,	கமலா	அவைர	வா ங்ேகா	ஜமீன்தார்வாள்
என்ேறா,	கண்ணாளேன	இங் வா	என்ேறா	 ப்பிட் 	மகிழ	ைவப்பாள்	என்
எண் கிறீரா?	இல்ைல.	அவர்	உள்ேள	 ைழந்த ம்	 ன்சிரிப் டன்	அவைரப்
பார்ப்பாள்.	உடேன,	“விமலா	உன்	அத்தான்	வந் விட்டார்,	காப்பி	ேபா ”	என்
உத்தரவிட் விட் 	மா 	அைறக் ச்	ெசல்வாள்.	ேமாட்டாைர	விட் 	இறங் ம்ேபா
இ ந்த	 க் ,	உள்ேள	 ைழ ம்ேபா 	இ ந்த	 ைறப் 	இைவகள்	மாயமாய்ப்
ேபாய்வி ம்.	ஜமீன்தார்	 ழந்ைத	ேபாலக்	கமலாவின்	பின்னால்	ேபாவார்.
அக்காவிடம்	‘வசிய	ம ந் ’	இ க்கிற 	என் 	ஊரிேல	யாேரா	ேபசிக்
ெகாண்டார்களாம்.	வசியத் க் 	ம ந்தாவ 	மந்திரமாவ .	அவ ைடய
ன்சிரிப்ேப	மந்திரம்!

ெகாஞ்ச	ேநரங்கழித் 	ஜமீன்தார்,	கீேழ	வ வார்;	அக்கா,	நான்	இ வ ம்
அவரிடம்	ேப ேவாம்.	ேவ க்ைகயாக.

“கமலா!	கந்தசாமிச்	ெசட் யார்	வந்தாரா?”	என் 	ேகட்பார்	ஜமீன்தார்.

“வந்தாேர	ெதாந்திக்	கணபதி”	என் 	நான்	பதில்	 ேவன்.	ெசட் யா க்
வயி 	சற் ப்	ப த் ச்	சரிந் 	இ க் ம்.	அக்கா ம்,	ஜமீன்தா ம்	வி ந்
வி ந் 	சிரிப்பார்கள்.

“ெசட் யாைரத்தான்	உனக் 	ஏற்பா 	ெசய்யப்	ேபாகிறாராம்	அத்தான்”	என்
அக்கா	 வாள்.

“ேபா	அக்கா,	உனக் 	எப்ேபா ம்	ேகலிதான்”	என் 	நான்	 ேவன்.

“ெசட் யார்	வந்தார்.	நான்	ெச க் த்	தண்ணீர்	ஊற்றிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	அதிக
ேநரம்	ேப வதற்கில்ைல.	ேபாய்விட்டார்”	என் 	அக்கா	சில	நாட்களிேல	ெசால்வாள்.
ஜமீன்தார்	“கமலா,	உனக் 	இவ்வள 	கர்வம்	 டா .	ெசட் 	என்ன	எண்ணிக்
ெகாண் ப்பான்.	வந்த	ம ஷாைள	வா,	உட்கா 	என் 	 டக்	ேகட்கா
இ ப்பதா	மரியாைத”	என் 	 றிக்	ேகாப்பிப்பார்.	சில	சமங்களிேல	“ெசட் யார்
சாயங்காலம்	நா 	மணிக் 	வந்தவர்	இர 	ஏ 	மணிவைரயிேல	வாயா க்
ெகாண் ந்தார்”	என் 	அக்கா	ெசால்வாள்.	ஜமீன்தா க் 	 கம்	 ங்கிவி ம்.



“அவ க் 	என்ன	கமலா	இவ்வள 	இடம்	ெகா க்கிறாய்.	இவ்வள 	ேநரம்
அவன்	இங்ேக	ேபச	ேவண் ய	அவசியெமன்ன?	என்ன	அவசியம்	என் தான்
ேகட்கிேறன்”	என் 	ேகாபித் க்	ெகாள்வார்.

ஜமீன்தாரின்	மனநிைல	அக்கா க் த்	ெதரி ம்	அவ க் 	அவ ைடய	நண்பர்கள்
கமலா	வீட் க் 	வர	ேவண் ம்	என்ப 	வி ப்பம்.	வ கிறவர்களால்	என்ன	வம்
வந் வி கிறேதா	என் ம்	சந்ேதகம்.	 ந்ேதாட்டம்	இ க்கிற ,	யா ம்	ேபாய்ப்
பார்க்கலாம்	என் 	 னிசிபாலிட் யார்	ெசால் கிறார்கள்.	உள்ேள	ேபானால்,
யாராவ 	 ைவப்	பறித் க்	ெகாண்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	காவலாளிைய
ஏற்ப த்தி	இ க்கிறார்கேள	அ ேபால.

இைத	எல்லாம்	பார்க்கப்	பார்க்க,	எனக் 	இத்தைகய	வாழ்க்ைகேய	ேவண்டாம்
த் ைவ	மணந் 	ெகாண் 	நிம்மதியாக	வாழலாம்	என்ற	எண்ணம்

உ திப்பட்ட 	எனேவ	நான்,	மீண் ம்	அக்காவிடம்	இ பற்றிப்	ேபசிேனன்.
த் வின்	ேமாகனப்பார்ைவ	என்ைன	அதிகமாகத்	 ண் விட்ட .	இந்தச்

சமயத்திேல	ஒ 	நாள்	எங்கள்	வீட் ல்	ேகா லாஷ்டமி	ெகாண்டா ேனாம்.	அன்
இர ,	நாங்கள்	இ வ ம்	பா ேனாம்.	அதற் ப்	பலர்	வந்தி ந்தனர்.	எனக்
அன் 	ெபரிய	வி ந் .	ஏன்	ெதரி மா!	 த் ம்,	எங்கள்	சங்கீதத்ைதக்	ேகட்க
வந்தி ந்தார்.	ஆஹா	நான்	 கலத் டன்	பா ேனன்.	அக்கா க் த்தான்
விஷயம்	ெதரி ேம,	அவள்	இைட	இைடேய	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்தாள்.
த் க் ச்	சங்கீதத்திேல	ஞானம்	இ ந்த 	என்ப 	ெதரிந்த .	தாளம்

ேபாட்டார்,	தைல	அைசத்தார்.	“எல்ேலா ம்	தாேன	தாளம்	ேபா வார்கள்,	தைல
அைசப்பார்கள்”	என் 	ேகட்பீர்கள்.	தப் த்	தாளம்	ேபாட	வில்ைல.	அனாவசியமான
இடத்திேல	தைல	அைசக்கவில்ைல	நல்ல	‘பி ’	பி த்தேபா தான்	தைல
அைசந்த .	 ம்மா	ெதாைடையத்	தட் க்	ெகாண் க்கவில்ைல.	அவர்	தாளம்
ஞானத் டன்	ேபாட்டாõர்.	ஒ 	இடத்திேல	நான்	‘தாளம்’	தவறி	விட்ேடன்.	அவர்
அைதத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	சிரித்தார்.	அக்கா ம்	த க்கிேல	ெசாக்கித்
தாளத்ைத	விட் 	விட்டாயா?	என் 	ேகலி	ெசய்தாள்.

ேவ ெமன்ேற	அக்கா,	அன் 	“ேபயாண் தைனக்	கண் 	நீேயண் 	ைமயல்
ெகாண்டாய்,	ெபண்க க்கி 	த ேமா”	என்ற	பாடைலப்	பாட	ஆரம்பித்தாள்.
பாட் க் 	அர்த்தம்	ேவ தான்.	இ ந்தா ம்	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்யேவ	அக்கா
அைதப்	பா னாள்.	 ம் க்காரி	கமலா!

கச்ேசரி	 ந்த .	சந்தன	தாம் லம்	வழங்கினாள்	கமலா;	 த் விடம்	சந்தக்
கிண்ணத்ைத	எ த் க்	ெகாண் ேபானேபா 	ஒ 	‘ஸ்ெபஷல்’	 ன்சிரிப் டன்
கமலா,	 த் ைவப்	பார்த்தாள்.	 த் 	 கெமல்லாம்	மலர்ந்தான்.	எனக் க்



ெகாஞ்சம்	வ த்தமாக	இ ந்த .	ஏெனனில்	அவன்	கமலாைவப்	பார்த்த	பார்ைவ
எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	என்மீ 	 த் 	வழக்கமாகச்	ெச த் ம்	அேத	ேமாகனப்
பார்ைவையேய	கமலா	மீ ம்	ெச த்தினான்.

ேகா லாஷ்டமியன் 	 த் 	நடந் 	ெகாண்ட	விதம்	எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.
என்மீ 	அவ க் 	உள்ளன் 	இ ப்பின்,	என்ைனக்	கண் களிக் ம்	சமயம்
கிைடத்த	ேபா ,	அதைன	உபேயாகித் க்	ெகாள்ளா ,	பலகாரக்	 ைடைய
ைறத் ப்	பார்க் ம்	பட் க்காட்டாைனப்	ேபால,	அக்காைள ம்,	மற் ம்	அங்

வந்தி ந்த	மற்றப்	ெபண்கைள ம்	பார்த் 	வந்த 	 ற்றமல்லவா!	அேத	இடத்தில்
ெசட் யார்	-	ஜமீன்தாரரின்	நண்பர்	-	நான்	பார்ப்ேபனா	என் 	ஏங்கிக்	கிடந்தார்.
அ ேபால்	மற் ம்	எத்தைன	ேபர்	இ ந்தனர்.	எனக் ,	ஓய் 	இல்ைல
மற்றவர்கைளப்	பார்க்க,	 த் ைவப்	பார்த் ப்	பார்த் த்	தாேன	நான்	 ரித்ேதன்.
அவ க் 	மட் ம்	ஏன்	அ 	ேபால்	இல்ைல.	எனக் க்	ேகாப ம்	ெவ ப் ம்
வந்ததிேல	தவ 	என்ன?	ஆண்பிள்ைளகளின்	 பாவேம	அ 	தாேனா	என்
எண்ணிேனன்.	உ வான	யார்	எங்ேக	ெதன்	பட்டா ம்	பார்க்க	ேவண் ய தானா?
ஒ 	 ைற,	வரம் ,	அள ,	நாகரிகம்	இ க்க	ேவண்டாமா	என்ெறல்லாம்
எண்ணிேனன்.	இேத	ெவ ப்பில்,	இரண் 	நாட்கள்	நான்	மா க் ச்	ெசல் ம்
வழக்கத்ைதக்	 ட	விட் 	விட்ேடன்.	ஆனால்	 த் 	மட் ம்	வழக்கப்ப 	மா க்
வந்ததாக-,	அக்கா	விரித் க்	ெகாண்ேட	 றினாள்.	“நான்	வரவில்ைலேய	என்
ேத யி ப்பார்”	என் 	நான்	 றிேனன்.	“இல்ைல	அவ க் 	ேநரமில்ைல.	என்ைனப்
பார்த் ப்	பார்த் 	எேதேதா	ேசஷ்ைடகள்	ெசய்தப 	இ ந்தான்.”	என்றாள்
அக்காள்.	என்	ேகாப ம்	பய ம்,	சந்ேதக ம்	அதிகரித்த .

ன் 	நாட்க க் ப்	பிற 	எங்கள்	ேகாயிலிேல	தவன	உற்சவம்	நடந்த .	மிக
அழகான	உற்சவம்.	ேகாயில ேக	ஒ 	சிங்காரத்	ேதாட்டம்.	அதிேல	ஒ 	 ளம்.
ளத் க் 	அ ேக	ஒ 	மண்டபம்.	அதிேல	விதவிதமான	சித்திரப்	ப ைமகள்

கல்லினாேலேய	ெச க்கப்	பட் க் ம்.	அந்த	மண்டபத்திேல	தவனம்,	ேராஜா,
ல்ைல,	மல்லி,	ெவட் ேவர்	 தலிய	 க்களால்	தயாரிக்கப்பட்ட	சி 	பந்தல்

ேபாடப்பட் 	இ க் ம்.	அதிேல	மாைல	‘சாமி’	அம்ம டன்	வந் 	இறங்கினால்
ந நிசிவைரயிேல	இ க் ம்.	அ வைர	ேதாட்டத்திேல	காந்த	விளக்கின்	ஒளி
பகல்	ேபால்	இ க் ம்.	ேதாட்டத்தின்	அழ க் ம்	மண்டபத்தின்	சிங்காரத் க் ம்
விளக்கின்	ஒளிக் ம்	 யி க் ம்	மக்களின்	 கலத் க் ம்	எல்ைலயிரா .
ஆ ம்	ெபண் ம்	தனித்தனியாக ம்	ேஜா களாக ம்	 ழந்ைத	 ட் கேளா ம்
நல்ல	நல்ல	ஆைடகள்	அணிந் 	ெகாண் ம்	ெசாந்த	நைக,	இரவல்	நைக	இரண்
வித ம்	ேபாட் க்	ெகாண் ம்,	சிரித் க்	ெகாண் ம்,	இளித் க்	ெகாண் ம்
ஆயிரக்கணக்கிேல	 வார்கள்.	வாலிபர்க க் 	அன் 	ெகாண்டாட்டெமன்றால்
அவ்வள 	இவ்வள 	அல்ல.	கண் க் ச்	சரியான	வி ந் தான்.	இரண்



ன் 	நாட்க க் ப்	பாவம்	சரியான	 க்கமிரா 	அவர்க க் .	தவனத்
தி விழாக்	காட்சிையப்	பற்றிய	கன 	அவர்கைளத்	ெதால்ைலப்ப த்திவி ம்.

இத்தைகய	களிப்ேபா 	நடக் ம்	அந்த	விழா,	நள்ளிர 	வைர	நடக் ம்.	‘சாமிக் ’
எதிரிேல	ெகாஞ்ச	ேநரம்,	ேவதபாரா	யணம்	நடக் ம்,	அதற் ள்	‘பிரசாதங்கள்’
வந் 	வி ம்.	அந்த	வாசைன	கமகமெவனக்	கிளம்பிய ம்,	ேவதபாராயணக்காரர்
மளமளெவனப்	 றப்பட் 	வி வார்கள்.	பிரசாதம்	வழங்கப்பட் 	அவர்கள்	அதைன
உண் 	ெகாண் க்க,	மற்றவர்கள்	அைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ப்பர்.	அ 	என்ன
வழக்கேமா	ெதரிய	வில்ைல	‘ஆண்டவன்’	எதிரில்	இ க் ம்ேபாேத,	ஒ 	 ட்டம்
வ கிற	பிரசாதத்ைதத்	தின்ப ம்,	மற்றவர்கள்	 ர	நின் 	பார்ப்ப மா	நியாயம்?
அவர்	எதிரிேலேய	இந்த	‘அக்ரமம்’	நடத் கிறார்கள்.	ப ப்ப 	ேவதம்!	ஆனால்
நடக்கிற	விதேமா,	அநியாயம்.	சிலர்	ெவளிப்பைடயாகேவ	இதைனப்	பற்றிக்
கண் ப்பார்கள்.	தவைளேபால்	கத்தினார்கள்.	உ ண்ைடையப்	ேபாட் க்
ெகாண்டார்கள்.	ெதாப்ைபயில்;	இனி	மைலப்பாம் 	ேபால	மரத்த யிேல	ப த் ப்
ர வார்கள்.	அக்ரமம்,	ேகாயில்	ெசாத் 	யா ைடய !	அைதக்
ெகா த்தவர்களின்	பரம்பைர	பசி	ஏப்பக்காரராகி	விட்டனர்,	இவர்கள்	பா
ெகாண்டாட்டமாகி	விட்ட .	சாமி,	சாமி	என்ற	சாக்ைக	ைவத் க்	ெகாண் ,	இந்த
ஆசாமிகள்தாேன	தின் 	ெகா க்கிறார்கள்	என் 	ேப வார்கள்.	தனியாக	ஒ
பார்ப்பனர்	வந்தால்	ேபா ம்,	அவைனக்	ேகலி	ெசய் 	அவன்	பயந் 	ஓ ம்ப
ெசய் வி வார்கள்.

எங்க க் 	மட் ம்	 க்கள்,	பிரசாதத்ைதக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்
வி வார்.

இர 	 வ ம்	அந்தத்	ேதாட்டம்,	ேகளிக்ைக	மண்டபமாகத்தான்	இ க் ம்.
சங்கீதம்,	நாட் யம்,	சாமிக் 	 ன்	நடக் ம்.	சாமி	பார்க்கிறாரா?	பக்கத்திேல
நிற்கிற	பட்டாச்சாரிக ம்,	மற்றவர்க ம்	பார்த் ப்	 ரிப்பார்கள்.

விலாசம்	விசாரிப்ப ,	ேபான	வ ஷம்	சந்தித்ேதாேம	என் 	நட் 	ெகாண்டா வ ,
அந்தக்	 ட் 	ேகா 	வீட் க்	ேகாமளத்தின்	ேபத்தியாம்	என் 	வர்ணிப்ப 	ேபான்ற
காரியங்கள்	நடந்தப 	இ க் ம்.

ஊடல்காரர்கள்,	மீண் ம்	 ம்	இட ம்	தவன	மண்டபந்தான்.	 திதாக	ேஜா கள்
ேச வ ம்	அங் தான்.	அன்றிர 	அங் 	கண்கள்	 ழ வைதப்ேபால	ேவ
எப்ேபா ம்	 ழ வ 	இல்ைல	என் 	 றலாம்.

இவ்வள 	சந்ேதாஷமாக,	தி விழா	நடக் ம்ேபா 	எனக்ெகா 	எண்ணம்



ேதான் வ ண் .	உலகேம	அநித்தியம்	-	பிரபஞ்சேம	மாைய	-	இந்த	ேலாகத்திேல
என்ன	இ க்கிற 	-	பணம்பாஷாணம்	-	இன்ைறக் 	இ ப்பாைர	நாைளக்
இ ப்பெரன் 	எண்ணேவா	திடமில்ைல	-	காயேம	இ 	ெபாய்யடா	-	மனித	வாழ்
இந்திரஜாலம்	-	என் 	ஏேதேதா	ேப கிறார்கள்	ேவதாந்தம்.	ஆனால்,	அேத	மக்கள்,
பாட் ம்	 த் ம்	ேத கிறார்கள்.	ெபண்கள்	இ க்கக்	கண்டால்	ேபா ம்,	ேதன்
கண்ட	ஈ	ேபால்	ேதங் கிறார்கள்.	எத்தைன	விதமான	ேகாணல்	ேசட்ைடகைளச்
ெசய்கிறார்கள்.	சட்ைடையச்	சரிப்ப த்திக்	ெகாள்வ ம்	தைலையச்	சீவிவிட்ட
கைலந் 	விட்டேதா	என்ற	கவைலயால்	விநா க்ெகா 	 ைற	தடவித்	தடவிப்
பார்ப்ப ம்	 கத்ைத	நிமிஷத் க்	ெகா ைற	ைகக் ட்ைடயால்	 ைடப்ப ம்,
கண்	சிமிட் வ ம்	ைகத்தாளமி வ ம்,	கைனப்ப ம்,	காதல்	பாட் கள்
பா வ ம்,	கலகலெவனச்	சிரிப்ப ம்,	பணத்ைத	எ த் 	வீ வ ம்	படாேடாபம்
ெசய்வ மாக	இ க்கிறார்கள்.	இத்தைய	ஆண்டவன்	 ைஜக் 	என்ற	ெபயைர
ைவத் 	நடத்தப்ப கிற	தி விழாக்களிேல	மக்களின்	எண்ண	ெமல்லாம்
ஆண்டவன்	அறிவார்	என் 	ெசால்கிறார்கள்	ெபரிேயார்கள்.	தவன	உற்சவத் க்
வந்தவர்களின்	எண்ணத்ைத	ஆண்டவன்	உள்ளப 	அறிந்தி ப்பின்,	நான்
ெசால்கிேறன்,	ஒ 	நிமிடம் ட	அங்ேக	இ க்க	மாட்டார்.	எ ந் 	ஓ ப்ேபாய்,
ேகாயில்	கதைவத்	தாளிட் க்	ெகாண் 	வி வார்.	“உங்கள்	 கத்திேலேய	நான்
விழிக்க	மாட்ேடன்.	என்ைனச்	சாக்காக	ைவத் க்	ெகாண் 	நீங்கள்
ேகளிக்ைகயாக	இ க்க ம்,	காமச்	ேசட்ைடகள்	ெசய்ய ம்,	ஆடம்பர	ஆட்டம்
ஆ வ கிறீர்கள்.	நான்	இதற் த்தானா	பயன்பட்ேடன்.	நான்	என்ன	பித் க்
ெகாள்ளியா?”	என் 	 வார்.	மாைய,	மாைய	என் 	ேவதாந்தம்	ேப ம்	மக்கள்
உள்ளப 	மாைய	என் 	உலகத்ைதேயா	உலக	 கேபாகத்ைதேயா	க தினால்,	ஊரில்
இவ்வள 	தி விழாக்கள்	நைடெப கிற .	இத்தைகய	காரணங்கள்	பிற க்
வ வைத	விட,	எங்கள்	 லத்தவ க்ேக	அதிகம்	வ ம்.	ஏெனனில்,	எங்கள்
எதிரில்தான்	இந்த	‘தி விைளயாடல்கள்’	அதிகமாக	நைடெப ம்.	எங்கள்	வீ
ஏறக் ைறய	ஊரார்	 ரா க் ம்	ெதரி ம்.	எனேவ,	எங்கள்	எதிரில்	அதிகமான
ேகாணல்	ேசட்ைடக ம்,	 ம் ப்	ேபச் ம்	யா ம்	ேபசமாட்டார்கள்.	அதி ம்
அக்காவிடம்	ஜமீன்தார்	வர	ஆரம்பித்த	பிற 	எங்க க் க்	ெகௗரவம்	அதிகம்.
இ ந்தா ம்	ஓரி 	 ப்பான	இைளஞர்கள்	சாக்கிட் ப்	ேப வார்கள்.

“ஏண்டா	ரங்கா?	எப்ப 	உ ப்ப ?”	என்பான்	ஒ 	வாலிபன்.

“இந்த	ரகங்களிேல	எ 	ேவண் ம்	 வாமிகாள்”	என்பான்	ேவெறா வன்.

“உ ப்ப 	சரியான தாண்டா!	ஆனால்	அ 	ஜமீன்தார்	சாமான்”	என்பான்
ன்றாமவன்.	



எல்ேலா மாகப்	பிற 	சிரிப்பார்கள்.	நாங்கள்	 ளித்த	 கத் டன்	நிற்ேபாம்.
காலா கள்	ஏேதேதா	ேப கிறார்கள்.	என் 	 ேவாம்.

தவன	உற்சவக்	காட்சிைய	நாங்கள்	அன் 	களித் க்	ெகாண் க்ைகயில்,	நான்
த் ைவப்	பற்றி	எண்ணிக்	ெகாண் ,	அங் ம்	இங் ம்	பார்த்தப 	இ ந்ேதன்.

நான்	எங்காவ 	ெவளிேய	ேபானால்,	 த் 	வ கிற	வா க்ைக	 ண் .	அன்
ெவ ேநரம்	மட் ம்	வரவில்ைல.	ஏன்	வர	வில்ைலெயன் 	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட
இ க்ைகயில்	 த் 	வரக்கண்ேடன்.	அவன 	 கம்	ெஜாலித்த .	ஆனால்	அவன்
பக்கத்திேல	வந்த	இளமங்ைகயின்	ைவரக்கம்மலின்	ஒளி	அைதவிட	அதிகமாக
ெஜாலித்த .	அவன்	வீட்டார்	பலர்	 ட	இ ந்தனர்.	ஆனால்	அந்த	இளமங்ைக ம்
அவ ேம	தனியாகப்	ேப வ ம்	சிரிப்ப மாக	வந்தார்கள்.	 த் க் 	என்ைனப்
பார்க்கக் ட	ேநரமில்ைல.	என்	நிைனேவ	இல்ைல.	நாங்கள்	இ ந்த	பக்கமாக
அவர்கள்	நடந் 	ெசன்றேபா 	அந்த	மங்ைக	தற்ெசயலாக	என்ைனப்	பார்த்தாள்.
உடேன	தி ம்பி	 த் ைவ	ேநாக்கி	ஏேதா	ேகட்டாள்.

“அவள்	ஒ 	ேதவ யாள்,	 .ஜி.”	என் 	 த் 	பதில்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வழி
நடந்தான்.	நடன	நாட் யமா 	வதற்காக	நிஜா ம்	சதங்ைக ம்	மாட் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	அைதக்கண்ேட	அந்தப்	ெபண்,	நான்	யார்	என் 	ேகட் க்க
ேவண் ம்.	அதற் 	 த் ,	என்	உயிரி ம்	இனியவன்	என	நான்	எண்ணிய	 த் ,
அலட்சியமாக	நான்	ஓர்	தாசி	என் 	அவளிடம்	 றினான்.	அவள்	சிரித்தாள்.

“ கன்	ெசய் 	வந்த 	அத்தைன ம்	ெவ ம்	ஜாலம்.	எப்ப யாவ 	என்ைன
ெம வாகக்	ெக த் 	விட	ேவண் ெமன் 	அவன்எண்ணினாேனெயாழிய,	என்
மீ 	அவ க் 	அந்தரங்கமான	ஆைச	இல்ைல.	அ 	எனக் 	எப்ப த்	ெதரிந்த
ெதரி மா?	ேகள்	ெசால்கிேறன்.	என்ைனத்	தவிர	ேவ யாைர ம்	கண்ெண த் ம்
பார்க்கமாட்ேடன்	என் 	 றினாேன	 கன்,	அவன்	நான்	இல்லாத
ேநரத்திெலல்லாம்	நம 	ேவைலக்காரியிடம்	சரசமா க்	ெகாண் 	இ ந்தான்.
இவர்க க் ள்	நடக் ம்	‘சல்லாபம்’	எனக் த்	ெதரியா .	இரண் 	ேப ம்
இரகசியமாகப்	ேப வார்களாம்.	என்மீ 	எப்ப ப்	பிராணைனேய	ைவத் க்
ெகாண் ப்பதாக	 றி	வந்தாேனா	அ 	ேபாலேவ,	அவளிட ம்	 றினான்
ேபாலி க்கிற .	அவள்	கணவேனா	ஒ 	 காரன்.	அவ க் ,	 கேன

க்கக்	கா 	ெகா த் 	அ ப்பி	விட் ,	இவளிடம்	ேபசிக்	ெகாண் ப்	பானாம்,
ஒ 	நாள்,	 ஷன்	இவர்கைளக்	ைக ம்	கள மாக	பி த் விட்டான்	நல்ல
உைதயாம்	 க க் .	 கன்	ஊைர	விட் ப்	ேபானதற்ேக	 க்கிய	காரணம்
இ தான்.	ேம க் த்தான்,	என்னால்	சண்ைட	வந்ததாகப்	பாட் 	வாத்தியார்
றினார்.	உண்ைமயிேல	நடந்தவற்ைற	ேவைலக்காரியின்	 ஷன்	என்னிடம்

ஒ நாள்	 றினான்;	 றிவிட் த்தான்,	அவைனக்	ெகால்கிேறன்,	ெவட் கிேறன்



என் 	 வினான்.	அவ ம்	இனி	இங்கி ந்தால்	ஆபத் 	என் 	எண்ணி	தாய்	வீ
ேபாய்	விட்டாள்.	இ 	ேசதி.	 கேன	இங்ஙனம்	இ ந்தான்.	என்னிடம்	சி
பிள்ைளயிலி ந் 	பழகியவன்	 கன்.	உன்	‘ த் ’	ேநற் 	 ைளத்தான்.
அதி ம்	ப த்தவன்	சீைமக் ப்	ேபாகிறான்	என்கிறாய்.	அவன்	எந்தச்	சீமான்
வீட் ப்	ெபண்ைணக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	ெசா சாக	வாழலாம்	என்
இ ப்பானா,	உன்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வானா?	உன்ைன
மயக் கிறான்,	ஜாக்கிரைத!	ஏமாறாேத!”	என் 	கமலா	விஸ்தாரமாகக்	 றினாள்.

“அக்கா,	 கன்	ப யாதவன்;	இவர்	ப த்தவர்.	இவர்	ெசான்ன	ெசால்ைல	மாற்றி
வி வாரா”	என் 	நான்	ேகட்ேடன்.	எனக் ப்	‘ப த்தவர்கள்’	என்றால்,	அவர்கள்
யாவ ேம	நாணய	மாக	நடப்பவர்கள்	என் 	அப்ேபா 	எண்ணம்.

“விமலா,	அந்த	ஆள்	ப த்தவன்	என்கிறாய்.	அதனால்தான்	அவன்	உன்ைன
மணக்க	மாட்டான்	என் 	ெசால்கிேறன்.	அவன்	ப ப்பிேல,	தாசி லம்	என்ப
இழிந்த	வ ப் ,	ேகவலமான .	ஏேதா	மனிதரின்	காமத் க் த்	தாசிகள்	தய
ேவண் ம்	என் 	இ க்கிற ?	ைபத்யேம,	ப த்தவனான
தால்தான்,	த க் 	அதிகமாக	இ க்கிற ,	உ தி	இ க்கிற 	என்
எண்ணாேத.	ப த்தவர்கள்	நீ	நிைனக்கிறப ,	உ தியான	வர்களானால்	நம
ஜாதியிேல	பாதிப்	ெபண்கள்	இந்ேநரம்	 ம்ப	ஸ்திரீகளாகி	விட் 	இ ப்பார்கேள.
ப த் ப்	பட்டம்	ெபற் ப்	ெபரிய	ெபரிய	அதிகாரிகளாக	இ ப்பவர்களிேல
எவ்வளேவா	ேபர்	தாசி	வீ 	ெசல்கின்றனர்.	தாசிையக்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாண்டனரா”	என் 	கமலா	ேகட்டாள்.	

என்	மனதிேல	திகி ம்	சந்ேதக ம்	 ழப்ப ம்	உண்டாகி	விட்ட .	இ ந்தா ம்
“எல்ேலா மா	அக்கா	ெசால்கிறப 	இ ப்பார்கள்.	 த் மா	அப்ப 	இ ப்பார்”
என்ேற	நான்	வாதா ேனன்.

கைடசியில்	அக்கா	ஒ 	 க்தி	ெசய்தாள்;	அம்மா	இல்லாத	ேநரமாகப்	பார்த் ,
நான்	ஒ 	நாள்,	உன்	 த் வின்	ேயாக்கியைத	எப்ப 	இ க்கிற 	என்பைத,
பரீட்ைச	ெசய் பார்த் 	உனக்ேக	காட் வி கிேறன்”	என் ைரத்தாள்.

த் வின்	விஷயமாக	என்ன	பரீட்ைச	நடத்தப்	ேபாகிறாள்	கமலா	என்ப 	எனக்
விளங்கேவயில்ைல.	மனிதரின்	மனநிைல	இ ெவன	உணர்ந் 	ெகாள்வ 	என்ன
அவ்வள 	 லபமான	காரியமா?	அகத்தின்	அழ 	 கத்தில்	ெதரி ம்	என்
பழெமாழி	 வார்கேள	தவிர,	அ 	அவ்வள 	ெதளிவாகத்	ெதரியக்	 ய
அல்லேவ.	 ழம்பிேல	உப் ச்	சரியாக	இ க்கிறதா	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ேவண் மானால்,	வாயிேல	ஒ 	ெசாட் 	ஊற்றிப்	பார்க்கிேறாம்.	அ 	ேபான்றதா



இ 	என் 	எண்ணிேனன்.	என்னால்	ஒன் ம்	 ரிந் 	ெகாள்ளேவ	 யவில்ைல.
எனக் ம்	அக்கா க் ம்	நடந்த	சம்பாஷைண	அம்மா க் த்	ெதரியா .	அக்கா
ச் விடவில்ைல.	என்ைனவிட	அவள்	எவ்வள 	நல்லவள்	பார்த்தீர்களா?	கமலா

பாட் 	வாத்தியார்	மக டன்	ஏேதா	ஒ 	மாதிரியாக	நடக்கிறாள்	என் 	எனக் த்
ெதரிந்த ம்,	நான்	வீட்ைடேய	ஒ 	கலக் க்	கலக்கி	விட்ேடன்.	அக்காேவா	நாேனா
ரா	விஷயத்ைதக்	 றி ங் ட,	அம்மாவிடம்	ஒ 	ேபச் க் டக்	 றவில்ைல.

வரவர,	வீட் க்	காரியங்கைள	அக்காேவ	கவனித் க்	ெகாண் 	வந்தார்கள்.
அம்மா	பாரதம்,	இராமாயணம்	ப ப்ப ம்,	கிராம	நிலத்ைதப்	பார்ப்ப ம்,	நைக
நட் ச்	ெசய்வதாக	இ ந்தால்	அைதக்	கவனித் க்	ெகாள்வ மாக	இ ந்தார்கள்.

வீட் ற் 	ஜமீன்தார க் 	ேவண் யவர்கள்	பலர்	வ வார்கள்.	அவர்கைள
வரேவற்ப ,	உபரிப்ப ,	ேபசி	அ ப்ப வ 	எல்லாம்	அக்காேவதான்.	அ
எப்ப த்தான்	கமலா	கற் க்	ெகாண்டாேளா	ெதரியவில்ைல.	உபசாரம்	ெசய்வதிேல
பேல	ெகட் க்காரியாகி	விட்டாள்.

ஜமீன்தாரின்	 பாவேம	ஒ 	தி சான .	காட் க் ள்ேள	 லி	 ைழ ம்	ேபாேத
ேமாப்பம்	பி த் க்	ெகாண் ம்,	வாைல	 ழற்றிக்	ெகாண் ம்	வ மாேம	அ ேபால
வ வார்.	உள்ேள	 ைழந்தால்	கமலாவின்	ஒ 	சிரிப் ,	ஒ 	ேபச் ,	 லிைய
எலியாக்கிவி ம்.

ஜமீன்தார்	உள்ேள	 ைழந்தார்	என்றால்,	கமலா	அவைர	வா ங்ேகா	ஜமீன்தார்வாள்
என்ேறா,	கண்ணாளேன	இங் வா	என்ேறா	 ப்பிட் 	மகிழ	ைவப்பாள்	என்
எண் கிறீரா?	இல்ைல.	அவர்	உள்ேள	 ைழந்த ம்	 ன்சிரிப் டன்	அவைரப்
பார்ப்பாள்.	உடேன,	“விமலா	உன்	அத்தான்	வந் விட்டார்,	காப்பி	ேபா ”	என்
உத்தரவிட் விட் 	மா 	அைறக் ச்	ெசல்வாள்.	ேமாட்டாைர	விட் 	இறங் ம்ேபா
இ ந்த	 க் ,	உள்ேள	 ைழ ம்ேபா 	இ ந்த	 ைறப் 	இைவகள்	மாயமாய்ப்
ேபாய்வி ம்.	ஜமீன்தார்	 ழந்ைத	ேபாலக்	கமலாவின்	பின்னால்	ேபாவார்.
அக்காவிடம்	‘வசிய	ம ந் ’	இ க்கிற 	என் 	ஊரிேல	யாேரா	ேபசிக்
ெகாண்டார்களாம்.	வசியத் க் 	ம ந்தாவ 	மந்திரமாவ .	அவ ைடய
ன்சிரிப்ேப	மந்திரம்!

ெகாஞ்ச	ேநரங்கழித் 	ஜமீன்தார்,	கீேழ	வ வார்;	அக்கா,	நான்	இ வ ம்
அவரிடம்	ேப ேவாம்.	ேவ க்ைகயாக.

“கமலா!	கந்தசாமிச்	ெசட் யார்	வந்தாரா?”	என் 	ேகட்பார்	ஜமீன்தார்.



“வந்தாேர	ெதாந்திக்	கணபதி”	என் 	நான்	பதில்	 ேவன்.	ெசட் யா க்
வயி 	சற் ப்	ப த் ச்	சரிந் 	இ க் ம்.	அக்கா ம்,	ஜமீன்தா ம்	வி ந்
வி ந் 	சிரிப்பார்கள்.

“ெசட் யாைரத்தான்	உனக் 	ஏற்பா 	ெசய்யப்	ேபாகிறாராம்	அத்தான்”	என்
அக்கா	 வாள்.

“ேபா	அக்கா,	உனக் 	எப்ேபா ம்	ேகலிதான்”	என் 	நான்	 ேவன்.

“ெசட் யார்	வந்தார்.	நான்	ெச க் த்	தண்ணீர்	ஊற்றிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	அதிக
ேநரம்	ேப வதற்கில்ைல.	ேபாய்விட்டார்”	என் 	அக்கா	சில	நாட்களிேல	ெசால்வாள்.
ஜமீன்தார்	“கமலா,	உனக் 	இவ்வள 	கர்வம்	 டா .	ெசட் 	என்ன	எண்ணிக்
ெகாண் ப்பான்.	வந்த	ம ஷாைள	வா,	உட்கா 	என் 	 டக்	ேகட்கா
இ ப்பதா	மரியாைத”	என் 	 றிக்	ேகாப்பிப்பார்.	சில	சமங்களிேல	“ெசட் யார்
சாயங்காலம்	நா 	மணிக் 	வந்தவர்	இர 	ஏ 	மணிவைரயிேல	வாயா க்
ெகாண் ந்தார்”	என் 	அக்கா	ெசால்வாள்.	ஜமீன்தா க் 	 கம்	 ங்கிவி ம்.
“அவ க் 	என்ன	கமலா	இவ்வள 	இடம்	ெகா க்கிறாய்.	இவ்வள 	ேநரம்
அவன்	இங்ேக	ேபச	ேவண் ய	அவசியெமன்ன?	என்ன	அவசியம்	என் தான்
ேகட்கிேறன்”	என் 	ேகாபித் க்	ெகாள்வார்.

ஜமீன்தாரின்	மனநிைல	அக்கா க் த்	ெதரி ம்	அவ க் 	அவ ைடய	நண்பர்கள்
கமலா	வீட் க் 	வர	ேவண் ம்	என்ப 	வி ப்பம்.	வ கிறவர்களால்	என்ன	வம்
வந் வி கிறேதா	என் ம்	சந்ேதகம்.	 ந்ேதாட்டம்	இ க்கிற ,	யா ம்	ேபாய்ப்
பார்க்கலாம்	என் 	 னிசிபாலிட் யார்	ெசால் கிறார்கள்.	உள்ேள	ேபானால்,
யாராவ 	 ைவப்	பறித் க்	ெகாண்டால்	என்ன	ெசய்வ 	என் 	காவலாளிைய
ஏற்ப த்தி	இ க்கிறார்கேள	அ ேபால.

இைத	எல்லாம்	பார்க்கப்	பார்க்க,	எனக் 	இத்தைகய	வாழ்க்ைகேய	ேவண்டாம்
த் ைவ	மணந் 	ெகாண் 	நிம்மதியாக	வாழலாம்	என்ற	எண்ணம்

உ திப்பட்ட 	எனேவ	நான்,	மீண் ம்	அக்காவிடம்	இ பற்றிப்	ேபசிேனன்.
த் வின்	ேமாகனப்பார்ைவ	என்ைன	அதிகமாகத்	 ண் விட்ட .	இந்தச்

சமயத்திேல	ஒ 	நாள்	எங்கள்	வீட் ல்	ேகா லாஷ்டமி	ெகாண்டா ேனாம்.	அன்
இர ,	நாங்கள்	இ வ ம்	பா ேனாம்.	அதற் ப்	பலர்	வந்தி ந்தனர்.	எனக்
அன் 	ெபரிய	வி ந் .	ஏன்	ெதரி மா!	 த் ம்,	எங்கள்	சங்கீதத்ைதக்	ேகட்க
வந்தி ந்தார்.	ஆஹா	நான்	 கலத் டன்	பா ேனன்.	அக்கா க் த்தான்
விஷயம்	ெதரி ேம,	அவள்	இைட	இைடேய	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்தாள்.
த் க் ச்	சங்கீதத்திேல	ஞானம்	இ ந்த 	என்ப 	ெதரிந்த .	தாளம்



ேபாட்டார்,	தைல	அைசத்தார்.	“எல்ேலா ம்	தாேன	தாளம்	ேபா வார்கள்,	தைல
அைசப்பார்கள்”	என் 	ேகட்பீர்கள்.	தப் த்	தாளம்	ேபாட	வில்ைல.	அனாவசியமான
இடத்திேல	தைல	அைசக்கவில்ைல	நல்ல	‘பி ’	பி த்தேபா தான்	தைல
அைசந்த .	 ம்மா	ெதாைடையத்	தட் க்	ெகாண் க்கவில்ைல.	அவர்	தாளம்
ஞானத் டன்	ேபாட்டாõர்.	ஒ 	இடத்திேல	நான்	‘தாளம்’	தவறி	விட்ேடன்.	அவர்
அைதத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	சிரித்தார்.	அக்கா ம்	த க்கிேல	ெசாக்கித்
தாளத்ைத	விட் 	விட்டாயா?	என் 	ேகலி	ெசய்தாள்.
ேவ ெமன்ேற	அக்கா,	அன் 	“ேபயாண் தைனக்	கண் 	நீேயண் 	ைமயல்
ெகாண்டாய்,	ெபண்க க்கி 	த ேமா”	என்ற	பாடைலப்	பாட	ஆரம்பித்தாள்.
பாட் க் 	அர்த்தம்	ேவ தான்.	இ ந்தா ம்	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்யேவ	அக்கா
அைதப்	பா னாள்.	 ம் க்காரி	கமலா!

கச்ேசரி	 ந்த .	சந்தன	தாம் லம்	வழங்கினாள்	கமலா;	 த் விடம்	சந்தக்
கிண்ணத்ைத	எ த் க்	ெகாண் ேபானேபா 	ஒ 	‘ஸ்ெபஷல்’	 ன்சிரிப் டன்
கமலா,	 த் ைவப்	பார்த்தாள்.	 த் 	 கெமல்லாம்	மலர்ந்தான்.	எனக் க்
ெகாஞ்சம்	வ த்தமாக	இ ந்த .	ஏெனனில்	அவன்	கமலாைவப்	பார்த்த	பார்ைவ
எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.	என்மீ 	 த் 	வழக்கமாகச்	ெச த் ம்	அேத	ேமாகனப்
பார்ைவையேய	கமலா	மீ ம்	ெச த்தினான்.

ேகா லாஷ்டமியன் 	 த் 	நடந் 	ெகாண்ட	விதம்	எனக் ப்	பி க்கவில்ைல.
என்மீ 	அவ க் 	உள்ளன் 	இ ப்பின்,	என்ைனக்	கண் களிக் ம்	சமயம்
கிைடத்த	ேபா ,	அதைன	உபேயாகித் க்	ெகாள்ளா ,	பலகாரக்	 ைடைய
ைறத் ப்	பார்க் ம்	பட் க்காட்டாைனப்	ேபால,	அக்காைள ம்,	மற் ம்	அங்

வந்தி ந்த	மற்றப்	ெபண்கைள ம்	பார்த் 	வந்த 	 ற்றமல்லவா!	அேத	இடத்தில்
ெசட் யார்	-	ஜமீன்தாரரின்	நண்பர்	-	நான்	பார்ப்ேபனா	என் 	ஏங்கிக்	கிடந்தார்.
அ ேபால்	மற் ம்	எத்தைன	ேபர்	இ ந்தனர்.	எனக் ,	ஓய் 	இல்ைல
மற்றவர்கைளப்	பார்க்க,	 த் ைவப்	பார்த் ப்	பார்த் த்	தாேன	நான்	 ரித்ேதன்.
அவ க் 	மட் ம்	ஏன்	அ 	ேபால்	இல்ைல.	எனக் க்	ேகாப ம்	ெவ ப் ம்
வந்ததிேல	தவ 	என்ன?	ஆண்பிள்ைளகளின்	 பாவேம	அ 	தாேனா	என்
எண்ணிேனன்.	உ வான	யார்	எங்ேக	ெதன்	பட்டா ம்	பார்க்க	ேவண் ய தானா?
ஒ 	 ைற,	வரம் ,	அள ,	நாகரிகம்	இ க்க	ேவண்டாமா	என்ெறல்லாம்
எண்ணிேனன்.	இேத	ெவ ப்பில்,	இரண் 	நாட்கள்	நான்	மா க் ச்	ெசல் ம்
வழக்கத்ைதக்	 ட	விட் 	விட்ேடன்.	ஆனால்	 த் 	மட் ம்	வழக்கப்ப 	மா க்
வந்ததாக-,	அக்கா	விரித் க்	ெகாண்ேட	 றினாள்.	“நான்	வரவில்ைலேய	என்
ேத யி ப்பார்”	என் 	நான்	 றிேனன்.	“இல்ைல	அவ க் 	ேநரமில்ைல.	என்ைனப்
பார்த் ப்	பார்த் 	எேதேதா	ேசஷ்ைடகள்	ெசய்தப 	இ ந்தான்.”	என்றாள்
அக்காள்.	என்	ேகாப ம்	பய ம்,	சந்ேதக ம்	அதிகரித்த .



ன் 	நாட்க க் ப்	பிற 	எங்கள்	ேகாயிலிேல	தவன	உற்சவம்	நடந்த .	மிக
அழகான	உற்சவம்.	ேகாயில ேக	ஒ 	சிங்காரத்	ேதாட்டம்.	அதிேல	ஒ 	 ளம்.
ளத் க் 	அ ேக	ஒ 	மண்டபம்.	அதிேல	விதவிதமான	சித்திரப்	ப ைமகள்

கல்லினாேலேய	ெச க்கப்	பட் க் ம்.	அந்த	மண்டபத்திேல	தவனம்,	ேராஜா,
ல்ைல,	மல்லி,	ெவட் ேவர்	 தலிய	 க்களால்	தயாரிக்கப்பட்ட	சி 	பந்தல்

ேபாடப்பட் 	இ க் ம்.	அதிேல	மாைல	‘சாமி’	அம்ம டன்	வந் 	இறங்கினால்
ந நிசிவைரயிேல	இ க் ம்.	அ வைர	ேதாட்டத்திேல	காந்த	விளக்கின்	ஒளி
பகல்	ேபால்	இ க் ம்.	ேதாட்டத்தின்	அழ க் ம்	மண்டபத்தின்	சிங்காரத் க் ம்
விளக்கின்	ஒளிக் ம்	 யி க் ம்	மக்களின்	 கலத் க் ம்	எல்ைலயிரா .
ஆ ம்	ெபண் ம்	தனித்தனியாக ம்	ேஜா களாக ம்	 ழந்ைத	 ட் கேளா ம்
நல்ல	நல்ல	ஆைடகள்	அணிந் 	ெகாண் ம்	ெசாந்த	நைக,	இரவல்	நைக	இரண்
வித ம்	ேபாட் க்	ெகாண் ம்,	சிரித் க்	ெகாண் ம்,	இளித் க்	ெகாண் ம்
ஆயிரக்கணக்கிேல	 வார்கள்.	வாலிபர்க க் 	அன் 	ெகாண்டாட்டெமன்றால்
அவ்வள 	இவ்வள 	அல்ல.	கண் க் ச்	சரியான	வி ந் தான்.	இரண்
ன் 	நாட்க க் ப்	பாவம்	சரியான	 க்கமிரா 	அவர்க க் .	தவனத்

தி விழாக்	காட்சிையப்	பற்றிய	கன 	அவர்கைளத்	ெதால்ைலப்ப த்திவி ம்.

இத்தைகய	களிப்ேபா 	நடக் ம்	அந்த	விழா,	நள்ளிர 	வைர	நடக் ம்.	‘சாமிக் ’
எதிரிேல	ெகாஞ்ச	ேநரம்,	ேவதபாரா	யணம்	நடக் ம்,	அதற் ள்	‘பிரசாதங்கள்’
வந் 	வி ம்.	அந்த	வாசைன	கமகமெவனக்	கிளம்பிய ம்,	ேவதபாராயணக்காரர்
மளமளெவனப்	 றப்பட் 	வி வார்கள்.	பிரசாதம்	வழங்கப்பட் 	அவர்கள்	அதைன
உண் 	ெகாண் க்க,	மற்றவர்கள்	அைதப்	பார்த் க்	ெகாண் ப்பர்.	அ 	என்ன
வழக்கேமா	ெதரிய	வில்ைல	‘ஆண்டவன்’	எதிரில்	இ க் ம்ேபாேத,	ஒ 	 ட்டம்
வ கிற	பிரசாதத்ைதத்	தின்ப ம்,	மற்றவர்கள்	 ர	நின் 	பார்ப்ப மா	நியாயம்?
அவர்	எதிரிேலேய	இந்த	‘அக்ரமம்’	நடத் கிறார்கள்.	ப ப்ப 	ேவதம்!	ஆனால்
நடக்கிற	விதேமா,	அநியாயம்.	சிலர்	ெவளிப்பைடயாகேவ	இதைனப்	பற்றிக்
கண் ப்பார்கள்.	தவைளேபால்	கத்தினார்கள்.	உ ண்ைடையப்	ேபாட் க்
ெகாண்டார்கள்.	ெதாப்ைபயில்;	இனி	மைலப்பாம் 	ேபால	மரத்த யிேல	ப த் ப்
ர வார்கள்.	அக்ரமம்,	ேகாயில்	ெசாத் 	யா ைடய !	அைதக்
ெகா த்தவர்களின்	பரம்பைர	பசி	ஏப்பக்காரராகி	விட்டனர்,	இவர்கள்	பா
ெகாண்டாட்டமாகி	விட்ட .	சாமி,	சாமி	என்ற	சாக்ைக	ைவத் க்	ெகாண் ,	இந்த
ஆசாமிகள்தாேன	தின் 	ெகா க்கிறார்கள்	என் 	ேப வார்கள்.	தனியாக	ஒ
பார்ப்பனர்	வந்தால்	ேபா ம்,	அவைனக்	ேகலி	ெசய் 	அவன்	பயந் 	ஓ ம்ப
ெசய் வி வார்கள்.

எங்க க் 	மட் ம்	 க்கள்,	பிரசாதத்ைதக்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்



வி வார்.

இர 	 வ ம்	அந்தத்	ேதாட்டம்,	ேகளிக்ைக	மண்டபமாகத்தான்	இ க் ம்.
சங்கீதம்,	நாட் யம்,	சாமிக் 	 ன்	நடக் ம்.	சாமி	பார்க்கிறாரா?	பக்கத்திேல
நிற்கிற	பட்டாச்சாரிக ம்,	மற்றவர்க ம்	பார்த் ப்	 ரிப்பார்கள்.

விலாசம்	விசாரிப்ப ,	ேபான	வ ஷம்	சந்தித்ேதாேம	என் 	நட் 	ெகாண்டா வ ,
அந்தக்	 ட் 	ேகா 	வீட் க்	ேகாமளத்தின்	ேபத்தியாம்	என் 	வர்ணிப்ப 	ேபான்ற
காரியங்கள்	நடந்தப 	இ க் ம்.

ஊடல்காரர்கள்,	மீண் ம்	 ம்	இட ம்	தவன	மண்டபந்தான்.	 திதாக	ேஜா கள்
ேச வ ம்	அங் தான்.	அன்றிர 	அங் 	கண்கள்	 ழ வைதப்ேபால	ேவ
எப்ேபா ம்	 ழ வ 	இல்ைல	என் 	 றலாம்.

இவ்வள 	சந்ேதாஷமாக,	தி விழா	நடக் ம்ேபா 	எனக்ெகா 	எண்ணம்
ேதான் வ ண் .	உலகேம	அநித்தியம்	-	பிரபஞ்சேம	மாைய	-	இந்த	ேலாகத்திேல
என்ன	இ க்கிற 	-	பணம்பாஷாணம்	-	இன்ைறக் 	இ ப்பாைர	நாைளக்
இ ப்பெரன் 	எண்ணேவா	திடமில்ைல	-	காயேம	இ 	ெபாய்யடா	-	மனித	வாழ்
இந்திரஜாலம்	-	என் 	ஏேதேதா	ேப கிறார்கள்	ேவதாந்தம்.	ஆனால்,	அேத	மக்கள்,
பாட் ம்	 த் ம்	ேத கிறார்கள்.	ெபண்கள்	இ க்கக்	கண்டால்	ேபா ம்,	ேதன்
கண்ட	ஈ	ேபால்	ேதங் கிறார்கள்.	எத்தைன	விதமான	ேகாணல்	ேசட்ைடகைளச்
ெசய்கிறார்கள்.	சட்ைடையச்	சரிப்ப த்திக்	ெகாள்வ ம்	தைலையச்	சீவிவிட்ட
கைலந் 	விட்டேதா	என்ற	கவைலயால்	விநா க்ெகா 	 ைற	தடவித்	தடவிப்
பார்ப்ப ம்	 கத்ைத	நிமிஷத் க்	ெகா ைற	ைகக் ட்ைடயால்	 ைடப்ப ம்,
கண்	சிமிட் வ ம்	ைகத்தாளமி வ ம்,	கைனப்ப ம்,	காதல்	பாட் கள்
பா வ ம்,	கலகலெவனச்	சிரிப்ப ம்,	பணத்ைத	எ த் 	வீ வ ம்	படாேடாபம்
ெசய்வ மாக	இ க்கிறார்கள்.	இத்தைய	ஆண்டவன்	 ைஜக் 	என்ற	ெபயைர
ைவத் 	நடத்தப்ப கிற	தி விழாக்களிேல	மக்களின்	எண்ண	ெமல்லாம்
ஆண்டவன்	அறிவார்	என் 	ெசால்கிறார்கள்	ெபரிேயார்கள்.	தவன	உற்சவத் க்
வந்தவர்களின்	எண்ணத்ைத	ஆண்டவன்	உள்ளப 	அறிந்தி ப்பின்,	நான்
ெசால்கிேறன்,	ஒ 	நிமிடம் ட	அங்ேக	இ க்க	மாட்டார்.	எ ந் 	ஓ ப்ேபாய்,
ேகாயில்	கதைவத்	தாளிட் க்	ெகாண் 	வி வார்.	“உங்கள்	 கத்திேலேய	நான்
விழிக்க	மாட்ேடன்.	என்ைனச்	சாக்காக	ைவத் க்	ெகாண் 	நீங்கள்
ேகளிக்ைகயாக	இ க்க ம்,	காமச்	ேசட்ைடகள்	ெசய்ய ம்,	ஆடம்பர	ஆட்டம்
ஆ வ கிறீர்கள்.	நான்	இதற் த்தானா	பயன்பட்ேடன்.	நான்	என்ன	பித் க்
ெகாள்ளியா?”	என் 	 வார்.	மாைய,	மாைய	என் 	ேவதாந்தம்	ேப ம்	மக்கள்
உள்ளப 	மாைய	என் 	உலகத்ைதேயா	உலக	 கேபாகத்ைதேயா	க தினால்,	ஊரில்



இவ்வள 	தி விழாக்கள்	நைடெப கிற .	இத்தைகய	காரணங்கள்	பிற க்
வ வைத	விட,	எங்கள்	 லத்தவ க்ேக	அதிகம்	வ ம்.	ஏெனனில்,	எங்கள்
எதிரில்தான்	இந்த	‘தி விைளயாடல்கள்’	அதிகமாக	நைடெப ம்.	எங்கள்	வீ
ஏறக் ைறய	ஊரார்	 ரா க் ம்	ெதரி ம்.	எனேவ,	எங்கள்	எதிரில்	அதிகமான
ேகாணல்	ேசட்ைடக ம்,	 ம் ப்	ேபச் ம்	யா ம்	ேபசமாட்டார்கள்.	அதி ம்
அக்காவிடம்	ஜமீன்தார்	வர	ஆரம்பித்த	பிற 	எங்க க் க்	ெகௗரவம்	அதிகம்.
இ ந்தா ம்	ஓரி 	 ப்பான	இைளஞர்கள்	சாக்கிட் ப்	ேப வார்கள்.

“ஏண்டா	ரங்கா?	எப்ப 	உ ப்ப ?”	என்பான்	ஒ 	வாலிபன்.

“இந்த	ரகங்களிேல	எ 	ேவண் ம்	 வாமிகாள்”	என்பான்	ேவெறா வன்.

“உ ப்ப 	சரியான தாண்டா!	ஆனால்	அ 	ஜமீன்தார்	சாமான்”	என்பான்
ன்றாமவன்.	

எல்ேலா மாகப்	பிற 	சிரிப்பார்கள்.	நாங்கள்	 ளித்த	 கத் டன்	நிற்ேபாம்.
காலா கள்	ஏேதேதா	ேப கிறார்கள்.	என் 	 ேவாம்.

தவன	உற்சவக்	காட்சிைய	நாங்கள்	அன் 	களித் க்	ெகாண் க்ைகயில்,	நான்
த் ைவப்	பற்றி	எண்ணிக்	ெகாண் ,	அங் ம்	இங் ம்	பார்த்தப 	இ ந்ேதன்.

நான்	எங்காவ 	ெவளிேய	ேபானால்,	 த் 	வ கிற	வா க்ைக	 ண் .	அன்
ெவ ேநரம்	மட் ம்	வரவில்ைல.	ஏன்	வர	வில்ைலெயன் 	ேயாசித் க்	ெகாண்ேட
இ க்ைகயில்	 த் 	வரக்கண்ேடன்.	அவன 	 கம்	ெஜாலித்த .	ஆனால்	அவன்
பக்கத்திேல	வந்த	இளமங்ைகயின்	ைவரக்கம்மலின்	ஒளி	அைதவிட	அதிகமாக
ெஜாலித்த .	அவன்	வீட்டார்	பலர்	 ட	இ ந்தனர்.	ஆனால்	அந்த	இளமங்ைக ம்
அவ ேம	தனியாகப்	ேப வ ம்	சிரிப்ப மாக	வந்தார்கள்.	 த் க் 	என்ைனப்
பார்க்கக் ட	ேநரமில்ைல.	என்	நிைனேவ	இல்ைல.	நாங்கள்	இ ந்த	பக்கமாக
அவர்கள்	நடந் 	ெசன்றேபா 	அந்த	மங்ைக	தற்ெசயலாக	என்ைனப்	பார்த்தாள்.
உடேன	தி ம்பி	 த் ைவ	ேநாக்கி	ஏேதா	ேகட்டாள்.

“அவள்	ஒ 	ேதவ யாள்,	 .ஜி.”	என் 	 த் 	பதில்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வழி
நடந்தான்.	நடன	நாட் யமா 	வதற்காக	நிஜா ம்	சதங்ைக ம்	மாட் க்
ெகாண் ந்ேதன்.	அைதக்கண்ேட	அந்தப்	ெபண்,	நான்	யார்	என் 	ேகட் க்க
ேவண் ம்.	அதற் 	 த் ,	என்	உயிரி ம்	இனியவன்	என	நான்	எண்ணிய	 த் ,
அலட்சியமாக	நான்	ஓர்	தாசி	என் 	அவளிடம்	 றினான்.	அவள்	சிரித்தாள்.	
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“அக்கா,	அந்த	ைவரக்	கம்மல்காரிையப்	பார்த்தாயா!	என் 	நான்	கமலாைவக்
ேகட்ேடன்.	அந்தச்	சமயத்திேல	எனக்கி ந்த	ேகாபம்	ஏதாவ 	ேபசி,	கவனத்ைத
ேவ 	பக்கம்	தி ப்பினாலன்றி,	மிகப்	ெபால்லாததாகப்	ேபா ம்	ேபாலி ந்த .
ஆகேவதான்	அக்காவிடம்	ேபசிேனன்.”

“பார்த்ேதன்;	அவ க் க்	கிளி	 க் ,	ைமக்கண் ,	 ங்க த் ,	மகா
த க் க்காரியாக	இ ப்பாள்”	என் 	அக்கா	ச த்திரிகா	லட்சணம்	பற்றிப்	ேபச
ஆரம்பித்தாள்.	நான்	அந்தப்	ெபண்ைணப்	பார்த்ேதேன	தவிர,	அக்காைவப்	ேபாலப்
பார்த்த ம்	‘ேபாட்ேடா’	பி ப்ப 	ேபால்	அவ ைடய	அங்க	இலட்சணங்கைளக்
கவனிக்கவில்ைல.	எனக்ேகா	மனம்	த மாறிக்	கிடந்த .	ஏன்	இரா ?	தான்
காதலித்த	 த் 	ேவேறார்	மங்ைக டன்	உல்லாசமாகப்	ேபசிக்	ெகாண் 	வரக்
கண்டால்	என்	மனம்	நிம்மதியாகவா	இ க் ம்?	என்	தங்கச்	சங்கிலி	எப்ப ேயா
ேவெறா வளிடம்	சிக்கி,	அதைன	அவள்	அணிந் 	ெகாண் 	என்	எதிரிேல
வந்தால்,	அவ ைடய	க த்தின்	அழைகக்	கவனித் க்	ெகாண்டா	இ ப்ேபன்.
சங்கிலிைய	ெவ க்ெகனத்தாேன	கழற்றப்	ேபாேவன்.	நான்	மட் மா?	யா ம்
அப்ப த்தாேன	ெசய்வார்கள்?	அ ேபால	தான்	எனக் 	இ ந்த 	 த்
அவ டன்	வந்தேபா .	அந்த	ஆத்திரம்	எனக் 	வரக்காரணம்	என்	ஆைச.
ஆைசக் க்	காரணம்	அவன்	காட் ய	ஜாைடகள்.	ஆைசகாட் 	ேமாசம்	ெசய்வ
அழகா?”

“என்ன 	விமலா	ேயாசிக்கின்றாய்?”	என் 	கமலா	ேகட்டாள்.

“ஒன் மில்ைல;	அவள்	த க் க்காரிதான்.	நீ	ெசான்ன 	உண்ைமதான்”	என்
நான்	 றிேனன்.

“ஆனால்	அவனிடம்	அவள்	ஜம்பம்	சாயா .	அவன்	பேல	ேபர்வழி”	என்றாள்	கமலா.

“வீட் க் ப்	ேபாகலாமா?”	என் 	நான்	 றிேனன்.	எனக் 	அங் 	இ க்கப்
பி க்கவில்ைல.	என்	நிைலையத்	ெதரிந் 	ெகாண்ட	கமலா,	“ைபத்யக்காரப்
ெபண்ேண!	இதற்காகவா	ஆயாசப்ப வ ?	அவன்	யாேரா,	நீ	யாேரா.
உங்க க் ள்	என்ன	சம்பந்தம்	ஏற்பட் 	விட்ட .	எதற் 	இவ்வள 	ஆத்திரம்?
ணிக்	கைடக் ச்	ெசன்றால்	கண் க் ப்	பி த்தமான	எல்லாச்	ேசைலகைள மா



வாங் கிேறாம்.	அ ேபால்தான்	மனித	வாழ்வி ம்	மனம்	நா வேதா	பல.
கிைடப்பேதா	ஏேதா	ஒன் .	ஆனால்	ஆடவ க் 	இ க் ம்	வசதி
ெபண்ணினத் க் க்	கிைடப்பதில்ைல,	கிைடக்காததால்தான்	உலகத்திேல
எவ்வளேவா	மா தல்கள்	ஏற்பட் ம்	இன்ன ம்	 ம்பம்	என்ற	ஒ 	 ைற
நிைலத்தி க்கிற .	பல	மலர்களிைட	ெசன் 	ேதன்	ெமாண் 	உண் 	ரீங்காரம்
ெசய் ம்	வண் கள்	ேபால்	ஆடவர்	உள்ளனர்.	மாதர்மலர்ேபால்	உள்ளனர்.
காரிைககள்	கசங்கிய	ேராஜா”	என் 	அக்கா	 றினாள்.	“ஆமாம்!	உண்ைமதான்!
எனக் த்	 க்கம்	வ கிற .	வீ 	ேபாேவாம்	வா”	என் 	ம ப ம்	 ப்பிட்ேடன்.

“ க்கமா?	 க்கமா?”	என் 	அக்கா	ேகட்டாள்.	நான்	பதில்	 றாமேலேய,
அக்காவின்	ைகையப்	பி த் 	இ த்ேதன்.	கமலா	சிரித் க்	ெகாண்ேட
றப்பட்டாள்.	வீ 	வந்த	ேசர்ந்ேதாம்.	தவன	உற்சவம்	யாரா க்ேகா	எைத	எைதேயா
ெகா த்தி க் ம்.	நான்	கண்ட 	தைலவலி	தான்.	அன் 	இர 	எனக் த்

க்கம்	வரவில்ைல.	அந்த	மங்ைக	யாேரா!	அவைளத்	தான்	அவன்	உண்ைமயில்
காதலிக்கிறான்	ேபாலி க்கிற .	அவர்கள்	ஜாதிப்ெபண்கள்,	ெகாஞ்சம்
அழகாக ம்	இ க்கிறாள்,	பணக்காரி.	அவர்கள்	மிக	மகிழ்ச்சி டன்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தனர்.	அவளிடம்	என்ைன	‘தாசி’	என் 	அவன்	 றின	பிற ,	அவன்
எப்ப 	என்ைன	மணப்பான்?	மணந் 	ெகாள்ள	மனமி ந்தால்	இப்ப யா

வான்?	என்ெறல்லாம்	எண்ணி	ஏங்கிேனன்.

காைலயிேல	காப்பி	சாப்பி ம்ேபா ,	“ேகட்டாயா	விமலா.	அவள்	யாேரா	 ப்
கெலக்டரின்	மகளாம்.	அவர்கள்	ஜாதிப்ெபண்ணாம்.	அவன்தான்	கலியாணம்
ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறானாம்.	அவள்	பத்தாம்	வ ப்பிேல	ப க்கிறாளாம்.	பந்
ஆ வாளாம்.	பாட் க்	 ட	ெதரி மாம்”	என் 	ேசதி	 றினாள்	கமலா.	

“நா ம்	அப்ப த்தான்	இ க் ெமன் 	எண்ணிேனன்.	அக்கா	அப்ப ப்பட்டவைளக்
கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	ஏற்பா 	நடக் ம்ேபா 	அவன்,	என்மீ 	ஏேதா	அள
கடந்த	ஆைச	இ ப்பதாக ம்,	என்ைனக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்வ	தாக ம்
றினான்”	என் 	நான்	ேகட்ேடன்.

“ேபா 	 ட்டாேள!	இ ட	ஒ 	ஆச்சரியமா!	 ழந்ைத	கள்	அ தால்	உனக்
என்ன	ேவண் ம்,	ஆைன	ேவண் மா,	 ைன	ேவண் மா	என் 	ேகட்
எப்ப யாவ 	அ ைகைய	நி த் கிற 	ேபால,	அவன்	உன்ைனச்	சம்மதிக்கச்
ெசய்ய	ஏேதா	ஆைச	வார்த்ைத	ேபசினான்.	நீ	ஏன்	நம் கிறாய்”	என் 	அக்கா
றினாள்.

“ஆண்க க் ப்	இந்தச்	 பாவம்	இ க் ெமன	நான்	எண்ணவில்ைல.	அக்கா



ெபண்களிடம்தான்	இ 	இ க் ம்	என	எண்ணிேனன்	என் 	 றிேனன்.	“விமலா!
இேதா	இன்ன ம்	ெசால்கிேறன்	ேகள்.	இன் 	அம்மா	கிராமத் க் ச்
ெசல்கிறார்கள்.	ஜமீன்	தாேரா	ெவளி ர்	ேபாயி க்கிறார்.	இன் 	மாைல	நான்
அவைன	இங்ேக	வரவைழக்கிேறன்,	பார்க்கிறாயா?	அந்த	ைவரக்	கம்மல்காரி
வீட் ல்தாேன	இ க்கிறாள்.	அவைளப்	பற்றி ம்,	உன்ைனப்	பற்றி ம்	அவன்
வாயாேலேய	என்ெனன்ன	ெசால்லச்	ெசால்கிேறன்	பார்”	என் 	அக்கா	சபதம்
றிவிட் 	ேம ம்	ெசான்னாள்.

“ஆண்கள்	எந்தப்	ெபண்ைண	எந்த	ேநரத்தில்	கண்டா ம்	அந்த	ேநரத்திற்
அவைளத்தான்	ேமனைக,	திேலாத்தைம,	ரம்ைப,	ஊர்வசி	என் 	ெகாஞ் வார்கள்.
உன்	மீ 	இ க்கிற	பிரியம்	எனக் 	யார்மீ ம்	இல்ைல	என் 	உ தி	 வார்கள்.
எப்ப யாவ 	அந்த	ேநரத்திேல	அவள்	மனம்	 ளிர்ந்தால்	ேபா ம்	என் தான்
எண் வார்கள்.	நான்	என்ன	அவைளவிட	சிவப்பா?	என் ேகட்டால்,	சிவப் 	என்ன
ஒ 	அழகா,	நீ	க ப்பாக	இ ந்தா ம்	உன்	 கத்திேல	இ க்கிற	கைள	அந்தச்
சிவப் க்காரியிடம்	கிைடயா 	என்பார்கள்.	அவள்	எப்ேபா ம்	 ன்சிரிப்பாக
இ க்கிறாள்,	நான்	அப்ப யா	இ க்கிேறன்	என் 	ேகட்டால்,	சதா,	சிரிப்ப 	ஒ
அழகா?	ெபண்	சிரித்தால்	ேபாச் ,	 ைகயிைல	விரித்தால்	ேபாச் .	நீதான்	சரி.
இப்ப த்தான்	ெபரிய	மனித	வீட் ப்ெபண்கள்	இ க்க	ேவண் ம்.	 கத்திேல
ேதஜஸ்	இல்ைலயா?	பல்ைலக்	காட் னால்தானா	அழ 	என் 	பதில்	ெசால்வார்கள்.
நாம	எந்ெதந்த	விதத்திேல	 க் க்	ேகள்விகள்	ேபாட்டா ம்	எல்லாவற்றிற் ம்
ஏதாவெதா 	சமாதானம்	ெசால்லி	நம்ைம	ஏய்ப்பார்கள்.	இ 	ஆண்களின்
ேவைலத்திறன்.”

அக்கா	 றின	உண்ைமயான	ெமாழிகைள	நான்	பிற 	அ பவத்தின்	 லம்	பல
தடைவ	கண்ேடன்.	டாக்டேர!	எத்தைன	ேபர்,	கிளிேய,	மணிேய,	க ம்ேப
என்ெறல்லாம்	என்னிடம்	ெகாஞ்சினார்கள்.	கைடசியில்	ைகவிட்டார்கள்.
எத்தைனேயா	ேபைர	நானாக	வீட் க் ப்	ேபாய்	விட் த்தான்	வா ங்கேளன்.
வீட் ல்	என்ன	எண் வார்கள்	என் 	ெசால்லி	அ ப்பியி க்கிேறன்.

ஏெற த் ப்	பார்க்கப்	பிற 	பலர்	ம த் 	விட்டார்கள்.

அன் 	மாைல	அக்கா	ெசான்ன	பரீட்ைச	நடந்த .	நான்	கமலாவின்	ப க்ைக
அைறயின்	ம 	அைறயிேல	ஒளிந் 	ெகாண் ந்ேதன்.	அக்காவின்	ஏற்பாட் ன்ப ,
அக்கா	ஆள்	அ ப்பிேயா	மா க் ச்	ெசன் 	ஜாைட	ெசய்ேதா	எப்ப ேயா
த் ைவ,	எங்கள்	வீட் ற் 	வ ம்ப 	ெசய் 	விட்டாள்.	ப க்ைகயைறயிேல,

அக்கா	கட் லின்மீ 	சாய்ந் 	ெகாண் 	எதிரிேல	ஒ 	நாற்காலியிேல	 த் ைவ
அமரைவத் க்	ெகாண்டதாகப்	பிற 	ெதரியவந்த .	அவர்களின்	சம்பா



ஷைணைய	மட் ேம	நான்	ேகட்ேடன்	பக்கத் 	அைறயிலி ந் .	அைத	அப்ப ேய
கிேறன்	ேக ங்கள்.	

கமலா	:	ஏன்	அப்ப ேய	நின் 	ெகாண் க்கிறீர்கேள.	உட்காரலாேம.

த் 	:	என்ன	அன் 	கமலா	உனக் !	எவ்வள 	ேசாபித	மாகப்	ேப கிறாய்!	என்ன
ந்தரமான	 கம்.	

கமலா	:	ெவ ம்	 கஸ் தி;	ெபண்கைள,	அழகி,	இந்திராணி,	ேமனைக
என்ெறல்லாம்	 கழ்ந் ,	ஆண்கள்	ஏய்ப்பேத	வா க்ைக.	அ 	கிடக்கட் ம்;	அன்
தவன	உற்சவத்தன் 	உம் டன்	வந்தாேள	ஒ 	ெபண்,	ெபாம்ைம	மாதிரி,	அவைள
விடவா	நான்	அழ ?

த் 	:	சந்ேதகமா	அதற் ?	 ர்ண	சந்திர க் ம்	ேதய்பிைறக் ம்,
வித்தியாசமில்ைலயா?

கமலா	:	அவள்	என்ைனவிட	இைளயவள்.

த் 	:	வயதில்	மட் மல்ல.	வ வத்தி ம்.

கமலா	:	என்ைனவிட	அவள்	நல்ல	சிவப் .

த் 	:	சாயம்	 சிக்	ெகாண்டவள்ேபால்.

கமலா	:	நான்	அழகா?	என்	தங்ைக	விமலா	அழகா?

த் 	:	கமலா,	வீணாக	ஏன்	ேபச	ேவண் ம்.	நீேய	அழகி.	உன்	தங்ைகயின்
கத்திேல	அச 	ெகாட் ேம.	எனக் 	ெதரியாதா	என்ன?	நான்	பல ைற

பார்த்தி க்கிேறன்.	பித் க்	ெகாள்ளி	ேபால	 ைறத் 	 ைறத் ப்	பார்க் ம்.

கமலா	:	பார்ப்ப 	மட் ந்தானா?

த் 	:	உன்னிடம்	மைறப்பாேனன்.	கண்	அ க் ம்.	சிரிக் ம்,	க தங் ட	எ தி
இ க்கிறாள்.	நீ	ெவளிேய	ெசால்லி	விடாேத.	எனக் 	அவளிடம்	பிேரைம
கிைடயா .	உன்	மீேத	எனக் க்	காதல்;	இ 	நிச்சயம்.

கமலா	:	இ தான்	ஆண்பிள்ைளயின்	 பாவம்.	எந்ெதந்த	ேநரத்திேல	எந்ெதந்தப்



ெபண்	எதிரிேல	இ க்கிறாேளா,	அவேள	அழகி,	அவேள	 பவதி,	அவேள	ஒய்யாரி
என் 	 வார்கள்.	ஏதாவ 	 றி	ஏய்ப்பேத	அவர்களின்	ேவைல.

த் 	:	இ 	சாதாரணப்	பழக்கந்தான்.	ஆனால்	காதல்	ெகாண்டவன்	இப்ப
நடக்கமாட்டான்.

கமலா	:	காத ம்,	சாத ம்	அெதல்லாம்	 த்தகத்தில்,	நாடகத்தில்,	சினிமாவில்,
உலகத்திேல	கண் க் 	ஏற்றைதக்	கிைடத்தவன்	ெகாள்ைள	ெகாள்வ தான்,
காதலாக	இ க்கிற .	கமலாவின்	 கத்தில்	நீேராட்டம்	இ க் ம்	வைரயில்,
கமலா	விடம்	காதல்,	பிற 	விமலா,	பிற 	சாமலா.	ஆண்கள்	கைதேய	அ தாேன.	

த் 	:	எல்லா	ஆண்க ம்	அப்ப 	அல்ல.

கமலா	:	ஆமாம்.	எல்லாப்	பாம் க ம்	ஒேர	மாதிரியாக	இ க்கிறதில்ைலேய.
அ ேபால.	சில	தீண் ன ம்	தீர்ந்த .	சில	தீண் னால்	உடல்	 ம்	வீக்கம்.
ஆனா ம்	எந்த	பாம் 	நல்ல ?	எ 	விஷமில்லாத ?

த் 	:	நா ம்	ஓர்	பாம் தானா?

கமலா	:	ஆமாம்!	கண்ணா 	விரியன்.	ேதால்	பளபளப் .	ஆனால்	விஷப்ைபேயா
த ம் கிற .	ஆனால்	எனக் ப்	பாம் க்க 	அவ்வள 	ஏ வதில்ைல.

த் 	:	நானா	கண்ணா 	விரியன்?	ஆஹா!	கமலா!	நீ	எவ்வள 	ேவ க்ைகயாகப்
ேப கிறாய்.	நான்	பாம்பானால்	இந்ேநரம்	உன்ைனத்	தீண் விட் ப்ேபேன!

கமலா	:	நான்	கட் ப்	ேபாட் 	விட்ேடேன.

த் 	:	கட் விட்டாயா?	இல்ைலேய,	உன்	ைககள்	என்	உடைலத்	த வவில்ைலேய.

கமலா	:	என்	‘சக்தி’	உன்ைனக்	கட் ப்ேபாட் 	விட்ட .	பிடாரன்	ஊ ழல்
ேகட்ட ம்	 ற்றிலி க் ம்	நாகம்	படெம த் 	ஆ வ ேபால்	ஆ கிறாய்;	ேமாகன
ராகம்,	அதற்ேகற்ற	நர்த்தனம்.	இந்த	நாக	நர்த்தனத்ைத	விமலா	கண்டால்	எப்ப
இ க் ம்.

த் 	:	கமலா!	நீ	என்ைன	வலிய	வம் க் 	இ க்காேத.	நான்	ஜமீன்தார்ேபால்
உனக் 	ெசார்ணாபிேஷகம்	ெசய்ய	 யா .	ஆனால்	என்	அன்ைப,	இளைமைய
உனக் 	அபிேஷகிக்கிேறன்.



கமலா	:	நான்	கல் ச்சாமியல்லேவ!	

த் 	:	என்	கண்கண்ட	ெதய்வம்	நீ!

கமலா	:	பக்தன்	ேகா ம்	வரம்	ப க்ைகயைறதாேன!

த் 	:	ேகலி	ெசய்யாேத	கமலா.

கமலா	:	ஜாலம்	ஏன்	ெசய்கிறீர்?

த் 	:	காலம்	வீணாகக்	கழிகிற .

கமலா	:	அவசரப்படாதீர்.

த் 	:	கர்ப்பக்ேகா 	கால ம்	ெபா த் க்	ெகாண் ப்	ேபன்.	ஆனால்	உன்
கைடக்கண்	மட் ம்	சம்மதத்ைதத்	ெதரிவிக்	கட் ம்.

கமலா	:	 க்	கண் ம்	 ம்	ெபா த்தால்.	 லிேல	இரண் 	விஷயம்
எனக் த்	ெதரிய	ேவண் ம்.	நான்	விமலாைவக்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள் ம்ப
உம்ைம	ேகட்கப்	ேபாவதில்ைல.	நீர்	யாைர	ேவண் மானா ம்	கலியாணம்	ெசய்
ெகாள் ம்.	ஆனால்...

த் 	:	உன்ைனத்	தவிர	ேவ 	ஒ 	மாைத ம்	எண்ணக்	 டா .
அவ்வள தாேன,	நீட் 	ைகைய,	சத்தியம்	ெசய்கிேறன்.	

கமலா:	அ 	ேவ 	இடத்தில்	ெசய் ங்கள்.	இனி	ேமல்	அந்தத்	தாசி	கமலா	வீட் ப்
பக்கங் ட	ேபாக	மாட்ேடன்,	இ 	சத்தியம்,	சிவன்	ஆைண,	என் 	உம
மைனவியிடம்	 ம்.	எனக்ேகன்.	சத்தியம்.	எத்தைனேயா	சத்திய	சந்தர்களின்
சாயம்	ெவ க்கத்தாேன,	நாங்கள்	இ க்கிேறாம்.

த் 	:	ேவ 	என்னதான்	விஷயம்?

கமலா	:	நான்	ேவண் மா?	விமலா	ேவண் மா?	இ வ மா?

த் 	:	விபரீதமான	உலகம்	அல்லவா?	ேகள்வி	மட் ந்	தானா	விபரீதம்?	தாசிப்
ெபண்ணிடம்	காதல்	ேப கிறீேர,	இ 	விபரீதமாகத்	ேதான்றவில்ைலயா?	



த் 	:	கமலா,	இனி	நான்	ேபாக	ேவண் ய தான்.

கமலா	:	சலித் 	விட்டேதா!

த் 	:	இல்ைல.	வீணாகப்	ெபா 	ேபாக்க	வி ப்ப
மில்ைல.

கமலா	:	நா ம்	காரணமின்றி	அைழக்கவில்ைல.	கட் லைறக் ள்	உம்ைமச்
ேசர்க்கவில்ைல.	என்	தங்ைக	உம 	த க்ைகக்	கண் 	மயங்கினாள்.	அவ க்
விஷயம்	ெதரியேவ	இதைனச்	ெசய்ேதன்.	இேதா	அவள்	வ கிறாள்.	அவளிடம்
உம 	 கத்ைதக்	காட் ம்.”

என் 	 றிவிட் ,	என்	அக்கா,	“விமலா,	விமலா	வா யம்மா,	வந் 	உன்	‘நாதைன’
அைழத் ப்	ேபா ”	என் 	என்ைனக்	 வி	அைழத்தாள்.	நான்	சம்பாஷைணையக்
ேகட் 	மிக	மிக	மனம்	பதறி,	உடல்	 த் ,	வியர்த் ப்	ேபாயி ந்ேதன்.	அந்தச்
சாகசக்காரனின்	க த்ைத	ெநரித் விட ம்,	 லிேபால	அவன்	ேமல்	பாய்ந்
உடைலக்	கீறி,	பிய்த் 	உள்ளத்ைத	எ த் ப்	பரிேசாதிக்க	ேவண் ம்	என் ம்
எனக் த்	ேதான்றிற் .

ஆனால்	நாேனா	ெபண்,	தாசி.	ஊரார்	என்	மீ தாேன	வீண்	அபவாதத்ைதச்
மத் வார்கள்.	எனேவ,	ேகாபம்	என்ைன	அழச்	ெசய்த .	ஆங்காரம்	இரந்

மட் ம்	பயன்	என்ன?	அவன்	ஓர்	ஆண்	மகன்.	உயர் லம்,	நாேனா	விைலமகள்.
இ ப்பி ம்	அவன 	மனம்	 ண்ணாகி	இரணமாகி	வி ம்ப 	அவைனப்	ேபசி	ஏசி,
காரித் ப்ப	ேவண் ெமன் 	ேதான்றிற் .	அைறைய	விட் க்	கிளம்பிேனன்
ஆக்ேராஷத் டன்.	

அேத	ேநரத்தில்,	என்	பின் றமி ந் 	ஒ 	பலமான	ைக	என்	வாையப்	ெபாத்திவிட்
என்ைனத்	தைட	ெசய் 	நி த்தி	விட்ட .	தி க்கிட் த்	தி ம்பிேனன்.
ஜமீன்தாரர்	என்ைன	அங்ஙனம்	த க்கக்	கண் ,	மனம்	பதறிேனன்.	தி ெரன
ேநரிட்ட	இந்தப்	பயங்கரப்	பிரேவசம்	என்	நாக்ைக	அடக்கிவிட்ட .

“கமலாம்பிகா!	ெவளிேய	வரலாம்”	-	என் 	கர்ஜித்தார்	ஜமீன்தார்.

“ஆ!”	என் 	கமலா	அலறிக்	ெகாண்ேட	அைடெநகிழ	அைறைய	விட் 	ெவளிேய
வந்தாள்.	அவள்	பின்ேனா ,	ம ண்ட	பார்ைவ டன்	 த் ம்	வந்தான்.



ஜமீதார க் ,	 கம்	சிவந்த .	கமலாவின்	 கம்	ெவ த் 	விட்ட .	 த்
நிற் மிடத்திேலேய	நாட் ய	மா னான்.	எனக்ேகா	மயக்கம்	வ ம்	ேபாலி ந்த .

“ ேராகி”	என்ற	 ச்சல்	ேகட்ட .	ஜமீன்தாரின்	ைககள்	கமலாவின்	ஜைடையப்
பி த் 	இ க்க ம்,	ஐேயா,	அம்மா,	அடடா	நான்	இல்ைல	என் 	மாறி	மாறிக்
க் ரல்	கிளம்ப ம்	ேகட்ேடன்.	ேசாகம்,	பயம்,	மயக்கம்.	என்	கண்கள்	 ழன்றன.

அைதவிட	ேவகமாக	என்	மனம்	 ழன்ற .	நான்	ஈனக்	 ரலில்	அக்கா,	அத்தான்
என் 	 விேனன்.	மயங்கிக்	கீேழ	வீழ்ந்ேதன்.

மயக்கம்	ெதளிந் 	எ ந்ேதன்.	வீ 	நிசப்தமாக	இ ந்த .	நான்	கீேழ	சா ம்ேபா
இ ந்த	அமளியின்	அறி றி	ெதன்படவில்ைல.	ஜமீன்தா ம்	இல்ைல.
அக்காைவ ம்	காேணாம்.	 த் ம்	இல்ைல.	எனக் த்	திகில்	பி த் க்
ெகாண்ட .	நான்	கன 	கண் தான்	மிரண்ேடேனா	என் 	ேதான்றிற் .	ஆனால்
கனவல்ல,	நிஜமாக	நடந்த	சம்பவேம	என்பைத	நி பிக்க,	 வரிேல	இரத்தக்
கைற;என்	அழகிய	அக்காவின்	 ந்தலில்	ஓர்	 	அந்த	இரத்தத் டன்	ஒட் க்
ெகாண் ந்த .	கமலாவின்	தைலைய	ஜமீன்தார்	 வரிேல	பி த் 	இ த்தாேரா
என்னேவா;	அந்ேதா	பாபேம!	என்	ெபா ட் 	என்ன	கதி	ேநரிட்ட 	அக்கா க்
என் 	எண்ணிேனன்.	அக்காவின்	அைறக் 	ஓ ேனன்.	அக்கா,	ப க்ைகயில்
ப த் க்	ெகாண் 	விம்மிக்	ெகாண் ந்தாள்.	“ஐேயா	அக்கா,	என்னால்	உனக்
இந்த	அவதி	வந்தேத”	என் 	 றி,	தைலையத்	 க்கி	என்	ம மீத	ைவத் க்
ெகாண்ேடன்.	அக்கா	அலங்ேகாலமாக	இ ந்தாள்.	மண்ைடயிேல	பலமான	காயம்.
வாயிலி ந் ம்	இரத்தம்	ஒ கி,	அதன்	கைர,	அவள 	அதரத்ைதக்	கப்பிக்
ெகாண் க்கக்	கண்ேடன்.	கன்னம்	வீங்கியி ந்த .	ஜமீன்தாரரின்	ைகவிரல்கள்
த்திைர	ேபால்,	அவள 	கன்னத்தில்	காணப்பட்டன.	ைக	வைளயல்கள்

ெநா ங்கி,	உடைலக்	கீறிக்	ெகாண் ந்தன.	அதனால்	ஏற்பட்ட	வ க்கள்	பல.
ேசைலயின்	ஓரம்	கிழிந் 	ேபாய்த்	ெதாங்கிக்	ெகாண் ந்த .	அவள
இ ப்ப ேக	என்	ைகபட்ட	ேபா ,	‘ஆ!	ெதாடாேத’	என் 	 வினாள்.	அங் 	அவர்
உைதத்ததினால்	உள்காயம்.	 கம்	அ 	அ 	ேகாரமாகி	விட் ந்த .	நான்
இந்தக்	காட்சிையக்	கண் 	அழத்	ெதாடங்கிேனன்.	“அக்கா	நம 	வாழ்க்ைக
எவ்வள 	ேகவலமாக	இ க்கிற ”	என் 	 றிேனன்.

“விமலா,	நான்	எவ்வளேவா	சமாதானம்	ெசான்ேனன்.	அந்த	 த் 	ஜமீன்தாரின்
கால்	தன்	 கில்	பாய்ந்த ம்	ஓ 	விட்டான்.	இ ந் 	சமாதானம்	 றவில்ைல.

ஆனால்,	அந்த	ேநரத்தில்	ஆண்டவன்	ேநரில்	வந் 	சாட்சி	ெசான்னா ம்	அவர்
நம்பியி க்க	மாட்டார்.	என்ைன	இவ்வள 	அலங்ேகாலமாக்கினார்.	இ
மட் ந்தானா	விமலா?	என்	மண்ைடயில்	பட்ட	அ ேயா ,	ஜமீன்தாரின்	ேகாபம்



தீர்ந் 	விடா .	நம 	வாழ்க்ைகக்ேக	இ 	பலமா	அ யாகப்	ேபாகிற .
நிைனத்தால் ட	ெநஞ் 	பத கிற .	உங்கைளத்	ெதாைலத் 	விட் 	ம ேவைல
பார்க்கிேறன்	என் 	 றிவிட் ப்	ேபானாேன	பாவி	-	அவன்	இன்ன ம்	நம்ைம
என்ெனன்ன	பா ப த் வாேனா!	என்	உடல்	அலங்ேகாலமான 	ேபால்,	நம

ம்பத்ைதேய	அலங்ேகாலமாக்கி	வி வாேன.	அைத	நிைனத்தால்	எனக் ப்
பயம்	அதிகரிக்கிற .	அவன்	ேபச் த்	தாேன	இந்த	ஊ க் ச்	சட்டம்.	அவன்	கீ ம்
ேகாட்ைட	யா ம்	தாண்டமாட்டார்கேள!	அவன 	ேகாபம்	நம்ைம	அழித் 	வி ேம.
நம 	கதி	என்னா ேமா?”	-	என்ற	 றி	ஏங்கினாள்.

ஜமீன்தாரரின்	அபிமானத்ைதப்	ெபற்றதனாேலேய	எங்க க் ச்	ெசல்வ ம்
ெசால்வாக் ம்	இ ந்த .	ஊரார்	எங்கள்	 லத்திேலேய	யா க் ம்	தராத	மதிப்
எங்க க் த்	தந்தனர்.	 	ேபான	பிற 	நாைர	யார்	வி ம் வார்கள்?	ஜமீன்தாரின்
ேகாபத் க்காளான	எங்கள்	 ம்பம்	இனி	எவ ைடய	ஏச க் ம்
தாக் த க் ம்	இலக்காகிவி ம்	என்ப எ	னக் த்	ெதரி ம்	க ேமகமற்ற
வானத்திேலதாேன	சந்திரன்	தன்	 ச்	ேசாபிதத்ைத ம்	காட்ட	 ம்.	ெப த்த
வி ட்சமானா ம்	 யல்	அ த்தால்	 மியில்	வீழ்ந் 	தாேன	ேபா ம்.
அ ேபால்தாேன	எங்கள்	கதி ம்.	ஏைழகளின்	உரிைம	பற்றி ம்,	எல்ேலா ம்	சமம்
என்ப 	பற்றி ம்	எத்தைனேயா	கதாப்பிரசங்கிகள்	 றக்	ேகட் க்கிேறன்.
ஆனால்	ஏைழகள்	ப ம்பாட்ைட	கண்ணால்	கண் க்கிேறன்.	 ேசலரின்	 ழந்ைத
ட் க க் க்	கண்ணன்	உதவிய	கைதப்ப க்	ேகட் ,	கைத	ப த்தவ க் ,

கற்கண் 	ேபாட் க்	காய்ச்சிய	பால்	ெகா த் மி க்கிேறாம்.	ஆனால்	பன்றி	 ட்
ேபா வ 	ேபால்	இப்ப ப்	பிள்ைளகைளப்	ெப வாேனன்.	ெத வில்	அைலய
வி வாேனன்	என் 	பல ம்	ெசால்லக்	ேகட் மி க்கிேறன்.	நிைல ைலந்தால்,
நிந்தைனக் 	ஆளாக	ேவண் ேய	வ ம்.	இந்த	நியதி	மாறவில்ைல.	இந்நிைலயில்
எங்கள்	கதி	என்ன?	என் 	எண்ண	எண்ண	பயேம	ேமலிட்ட .	
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எங்கள்	 ம்பத் க் ப்	 	ெம 	கிைடத்த .	 லாம்	 சியவர்	ஜமீன்தார்.
ேம ம்	ேம ம்	 லாம்	 சிக்	ெகாண் ந்தால்தாேன,	பளபளப் 	இ க் ம்;	பல ம்
கண் 	ேபாற் வர்.	 லாம்	ெவ த் 	விட்டால்	என்னா ம்.	பித்தைன ம்	ெசம் ம்,
ேபரீச்சம்	பழத் க் த்	தாேன	விற்கிறார்கள்.	அந்தக்	கதிேயதான்	எங்க க் ம்
வ ம்.	அதிக ம்	எங்கள்	நிைல,	ெவ ம்	ஏைழகள்	நிைல	மட் மா?	இழித் ப்
ேப ம்	உலகின்	இம்ைசக் 	இனி	ஆளாகேவண் ேம	என் 	எண்ணிேனன்.

ஜமீன்தார்	இனி	எங்கைள	ேமற்ெகாண் 	வாட்டா 	வி வதானா ம்,	உலகம்	 ம்மா
இராேத.

“சரியான	ஆளப்பா	ஜமீன்தார்,	இந்தக்	கமலா,	அவைரக்	 ல்லா’	ேபாட	ஏேதேதா
ெசய் 	பார்த்தாள்	 யவில்ைல”	என் 	ேகலி	ெசய்பவர்கள்	எத்தைன	ேபேரா.

“பம்பரம்	ஆ க்	கீேழ	வி ந் விட்ட ”	என் 	பழிப்பவர்	யாராேரா.

“கமலா	-	ஆரஞ் 	விைல	இப்ேபா 	மலி தாண்டா!	ஜமீன்தார்	இல்ைலேய	இப்ேபா
கிராக்கி	ஏ ?”	என் 	எவ்வள 	ேபர்	ஏளனம்	ெசய்வார்கேளா	என்ெறல்லாம்
எண்ண	ேவண் 	இ ந்த .	உலகிேல	இ 	ேபால	நடக்கிறதல்லவா?

டாக்டேர!	 யேராகக்காரரின்	உடல்	தானாகக்	கைரவ 	ேபால்	எங்கள்	 ம்பச்
ெசல்வ ம்	ெசல்வாக் ம்	கைரயலாயிற் .

சம்பவம்	நடந்த	ம தினம்	எங்கள்	வீட் 	மாட் த்	ெதா 	வத்தில்	கன் கள்
மட் ேம	இ ந்தன.	இரண் 	ப மா க ம்	இல்ைல.	கன்றின்	 ரல்	ேகட் ப்	ப ,
ெஜமீன்தார்	வீட் த்	ெதா வத்திலி ந் 	எப்ப 	வ ம்?	மா 	ேமய்ப்பவ க்
ஜாைடயாக	விஷயம்	 றப்பட்ட ம்,	அவன்	மா கைளப்	பண்ைணக் 	ஓட் க்
ெகாண் 	ேபாய்விட்டான்.	கன் கைளப்	பிற 	நாங்கேள	அவிழ்த் 	ஆள்வசம்
அ ப்பி	விட்ேடாம்.

பக்தரிடம்	ெகா த்த	பதக்கம்	 ச் ேவைல	 ந்ததாகச்	ேசதி	வந்த .	ஆனால்
பக்தர்	பதக்கத்ைத	‘ஐயா’விடம்	அ ப்பி	விட்டதாகக்	 றிவிட்டார்.

மளிைகக்	கைடக் ச்	ெசன்ற	ஆளிடம்,	600	ெசாச்ச	 பாய்	பைழய	பாக்கி



இ க்கிற ,	அ 	ைபசலான	பிற தான்	சாமான்	தர ம்	என் 	ெசட் யார்	ேசதி
ெசால்லி	அ ப்பினார்.

ஜ ளிக்	கைடயிலி ந் 	பைழய	பாக்கிக் 	ேநாட் ஸ்	வந் விட்ட .

கிராமத் க் ச்	ெசன்றி ந்த	எங்கள்	தாயார்	அ த் க்	 வித்த	ெநல்ைல	அளந்
ட்ைடகள்	கட் 	வண் யில்	ஏற்றி	அ ப்பிவிட் ,	வீட் க் 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.

ெநல்	 ட்ைடகைள	ஜமீன்தாரரின்	வீட் க் 	வண் க்காரர்	ெகாண் 	ேபாய்ச்
ேசர்த்தார்.

எங்கள்	வீட் ன்மீ 	வாரி 	இ ப்பதாக	வக்கீல்	ஒ 	ேநாட் ஸ்	பிறப்பித் 	விட்டார்.

ஒ 	தின ம்	 வதற் ள்	ஜமீன்தாரின்	ேகாபம்	எங்கைளச்	 ழ்ந் 	ெகாண்
விட்ட .	ேதள்	ெகாட் ய 	கால்விரலில்	என்றா ம்,	உடல்	 வ ம்	வலி	எ ப்ப
ேபால,ஜமீன்தார்	கமலாமீ 	ேகாபித் க்	ெகாண்ட 	எங்கள்	 ம்பத்ைதேய	வாட்ட
ஆரம்பித்த .

அம்மா,	 ரா	ேசதிைய ம்	ேகள்விப்பட் ,	வா னார்கள்.	வரலட் மிைய
ேவண் னார்கள்.	நவக்கிரக	 ைஜ	ெசய்தார்கள்.	ேகாயில்க க்
விளக்ேகற்றினார்கள்.	அக்காவின்	ஜாதகத்ைதப்	பார்த்தார்கள்.	ஏ 	மாதம்
ேபாதா 	என்றாராம்	ேஜாதிடர்.	அதற் 	70	 பாய்க் 	ஜாபிதா	அ ப்பிவிட்டார்.
ஏ 	மாதங்	க க் ப்	பிற ,	கமலா	ஒ 	 ழந்ைதக் த்	தாயாவாள்.	அக்கா
கர்ப்பம்.	ஆரம்பேம	கலகத்தில்	இ ந்த .	அம்மா	ேவண் ய	ெதய்வங்க க்
அக்காவின்	கவைலையப்	ேபாக்க	ேவண் ய	ேவைலயா	 க்கியம்!

அம்மா	அ ப்பிய	 	பலிக்கவில்ைல.	ஜமீன்தாரரின்	ேகாபம்	தீர மில்ைல,
ைறய மில்ைல,	வளர்ந்த .	அதி ம்	யாேரா	ஒ 	வக்கீல்	ஐயர்	அக்கா	கர்ப்பமாக

இ ப்பைத ம்,	 ழந்ைத	பிறந்தால்	ேகஸ்	ேபா வார்கள்	என் 	 றிவிட்டாராம்.
ஜமீன்தார க் 	இ 	அதிக	ேகாபத்ைத	 ட் விட்ட .	ேகசாடா	ேபாடப்
ேபாகிறார்கள்?	ேகார்ட்	வாசலிேலேய	ெகாைல	நடக் ம்	என் 	 றினாராம்.

இவ்வள 	அவதிகைளச்	சகித் க்	ெகாண் 	இ ந்ேதாம்.	இர 	ப க் ம்ேபா ,
வி ந்தால்,	உயி டன்	எ ந்தி ப்ேபாமா	என்ற	சந்ேதகத் டேனேய	நாங்கள்
ப ப்ப 	வழக்கமாகி	விட்ட .

இரவில்	தி ெரன் 	கற்கள்	வி ம்.	வீட் 	வாயிலிேல,	காலிகள்	 க்	ெகாண்
கத் வார்கள்.	“ஏ!	கமலா,	கதைவத்	திற ,	ேநற் த்தாேன	இ ப 	 பாய்



ெகா த்ேதன்”	என் 	ெவறியன்	எவனாவ 	ேகட்பான்.

ஜமீன்தாரர்	ப த்தியபா 	இவ்வள 	அவ்வளவல்ல.	ஒவ்ெவா 	தி விைளயாட ம்
அவ க் 	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	எங்கள்	ேவதைனேய	அவ க் 	வி ந் .
எங்கள்	அ ரேல	அவ க் ச்	சங்கீதம்	நாங்கள்	பயந் 	பதறியேத	அவ க் ப்
பரதநாட் யம்.	சி த்ைத,	மானின்	கண்கள்	எவ்வள 	மேனாஹரமாக
இ க்கின்றன	என் 	எண்ணி,	விட் 	வி கிறதா?	பஞ்சவர்ணக்கிளி டன்	 ைன
ெகாஞ் கிறதா?	அ ேபால,	எங்கள்	 ம்பம்	ெக வ 	பற்றி	ஜமீன்தார க்
கவைல	ஏ ?	அவர்தான்	எங்க க் 	ைவரியாகிவிட்டாேர.	உயிர்வாழ
உபேயாகமா ம்	தண்ணீர்	உயிைரேய	 த் வி கிற 	 ளத்தில்	வி ந்
இறக்ைகயில்.	வாழ	அவசியமாக	இ க்கிற	ெந ப்ேப	நம 	உடைலப்	பிற
சாம்பலாக் கிற .	அ ேபால	எங்கள்	 ம்பத்ைத	வளர்த் ,	ெம கிட் 	வந்த
ஜமீன்தாரேர,	அதைனக்	 ைலக்க,	ெக க்க,	அழிக்க	 ைனந் 	விட்டார்.	யார்
அவைரத்	த க்க	 ம்?

நளச்சக்கரவர்த்தி	பட்ட	கஷ்டத்ைத	விடவா?	அரிச்சந்திர க் 	வந்த
ஆபத்ைதவிடவா?	என் 	 ராணக்	கைதகள்	 றி,	எங்க க் ச்	சிலர்	ஆ தல்
ற	வந்தார்கள்.	ஆ தேலா	மா தேலா	கிைடக்கவில்ைல.	ெவந்த	 ண்ணிேல

ேவல்	 ைழ	வ ேபால்	ேவதைனயாகேவ	இ ந்த .

என்ெனன்ன	 ராணங்கள்	 றினார்கள்?	எதற் 	எ த்தா ம்	ஒ 	கட் க்கைத!
எதற் ம்	ஓர்	‘விதிவசம்’	என்ற	ேபச் .	ஆண்டவன்மீ 	பாரத்ைதப்	ேபாட்
வி ேவாம்,	அவனன்றி	ஓர்	அ ம்	அைசயா 	என்ற	தத் வம்.	இைவகைள
எங்கள்	அம்மா	நம்பினார்கள்.	அக்கா க் 	நாளாக	நாளாக	நம்பிக்ைக	ேதய்ந்த .
எனக்ேகா	ஆரம்பத்திேலேய	நம்பிக்ைக	கிைடயா .

ஆண்டவ க் த்	ெதரி ேமா	ெதரியாேதா	அக்காவின்	 யரம்;	நான்	கண்ணால்
பார்க்கிேறன்.	காரணமின்றி	அவள்	இக்கதிக் 	ஆளானாள்.	அவள்	சார்பாகப்	ேபச
உலகேம	ம த் 	விட்ட .	ஆண்டவன்	என்ன	ெசய்கிறார்?	ஏன்	விஷயத்ைத
ஜமீன்தா க் 	விளக்கவில்ைல	என் 	அவர்	என்	எதிரில்	வந்தால்	ேகட்ேபன்.
ஆனால்	அவர்தான்	எதிரில்	வரமாட்டாேர.	வந்தால்	அல்லவா	ெதரி ம்?	எத்தைன
எத்தைன	ேகள்விக க் 	அவர்	பதில்	 ற	ேவண் ம்	ெதரி ேமா?	திக்
க்கா 	திணறிப்	ேபாய்	வி வார்.

உலகிேல	இவ்வள 	 	 ழ்ச்சி,	வஞ்சைன,	வைதத்தல்	நடக்கிறேத,	பார்த் க்
ெகாண் தாேன	இ க்கிறார்.	ஏன்?



ஊரிேல	இரண் 	 ன் 	கள 	நடந் 	கண் பி க்கா	விட்டால்,	ேபாலீசாைரத்
திட் கிறார்கேள,	எவ்வள 	ெகா ைமகள்	நடக்கின்றன	உலகிேல.	அ ைவ
அைசப்பைத	 ம்	தம 	அ ளின்	சக்தியினால்தான்	என் 	அைனவ ம்	 ம்
ஆடம்பரப்	ெப ைமைய	அணிந் 	ெகாண் ள்ள	ஆண்டவன்,	ஏன்
இக்ெகா ைமகள்	நடக்கப்	பார்த் க்	ெகாண் க்கிறார்.	ஜமீன்தாரரின்	மனைத
ஆண்டவன்தான்	இளக	ைவக்கேவண் ம்	என் 	அம்மா	சதா	ெசால் கிறார்கள்.
அதற்காக,	அகப்பட்டைதச்	 ட் ம்	ேபர்வழிக க் ,	அைர ம்	கா மாக
பணத்ைத ம்	த கிறார்கள்.	அக்காவின்	அழேகா,	இளைமேயா	அவ ைடய
சல்லாபேமா	ஜமீன்தாரரின்	மனைத	இளக	ைவக்க	 யவில்ைலேய.	ேவ 	எ
ஜமீன்தாரின்	மனைத	இளக	ைவக் ம்?

இவ்வள 	ெதால்ைலக க் ம்	காரணமான	 த் 	ஒன் 	மறியாத	உத்தமனாக,
ஊரில்	உல கிறான்.	ேகட்கக்	 டாதா	ஆண்டவன்.	நான்	இப்ப 	ஏதாவ
றினால்,	எங்கள்	அம்மா க் க்	ேகாபம்	 ண் வி கிற .	“ேவண்டாம 	விமலா,

ேவைளக்ேகற்ற	 ைளயாக	இ க்கிறேத”	என் 	ேவதைன டன்	 கிறார்கள்.
ஏற்ெகனேவ	ெநாந் 	கிடக் ம்	அம்மாவின்	மனைத	ேம ம்	ேநாகைவக்கக்	 டா
என் 	எண்ணிக்	ெகாண் ,	நான்	என்	மனதில்	ேதான்றியைவகைளக்	 றாமல்
அடக்கிக்	ெகாண்ேடன்.

ஒ 	தினம்,	அம்மாேவ	 றினார்கள்.	எங்கள்	ஊரிேல	இஷ்டசித்தி	விநாயகர்
ேகாயில்	பிரபலமான .	பலர்,	தங்கள்	தங்க க் த்	ேதைவயான	வரம்ெபற,	அங்
விளக்ேகற் வார்கள்.	அர்ச்சைனகள்	நடக் ம்.	 ைஜ	விேசஷம்.	இஷ்டசித்தி
விநாயகர்	யாரா க் த்	தந்த	வரங்கள்	என்ெனன்ன	என்ப 	யா க் த்	ெதரி ம்?
இஷ்டசித்தி	விநாயகர்	ேகாயில்	 க்க க் 	மட் ம்	நல்ல	வ ம்ப !	அ
அைனவ க் ம்	ெதரி ம்.	இஷ்டசித்தி	விநாயகரின்	அ ள்	மற்றவர்க க் க்
ெதரி ம்.	இஷ்டசித்தி	விநாயகரின்	அ ள்	மற்றவர்க க் க்	கிைடக்க
ேவண் ம்ெமன	வக்கீலாக	இ ந் 	வாதா ய	அந்த	வேயாதிகர்	எனக் த்	
வி த்தார்	-	500	 பாய்	த வதாகச்	ெசான்னார்.	அவர்	ெபற்ற	வரம்	அ !	அேத
ேகாயி க் 	அம்மா,	எங்கள்	 ம்பக்	கஷ்டம்	தீர	ேவண் ம்	என்பதற்காக
விளக்ேகற்றி	வந்தார்கள்.	ஒவ்ெவா 	நாள்	விளக்ேகற் ம்	ேபா ம்	“இஷ்டசித்தி
விநாயகேர	எங்கள்	ஜமீன்தாரின்	மன 	இளகி,	ம ப ம்	அவர்	எனக் 	ம மகப்
பிள்ைளயாக	வர	ேவண் ம்.	இந்த	விஷயம்	ைக னால்	உமக் 	இ 	இளநீர்
அபிேஷகம்	ெசய்கிேறன்”	என் 	அம்மா	ேவண் க்	ெகாள்வார்களாம்.	மற்றவர்க ம்
நடத் வைதவிட	அம்மா	ெசய்யச்	ெசால் ம்	அர்ச்சைனைய,	 க்கள்,	சற்
அதிக	அக்கைற டன்	ெசய்தாராம்.	ஆ 	ஏ 	இராகங்கள்	 ட	ஆலாபனம்
ெசய்வாரா	அர்ச்சைனயின்ேபா .	கைடசியில்	வி திப்	பிரசாதம்	ெகா க் ம்ேபா
தனியாகப்	பரிமளம்	கலந்த	வி திப்	ெபாட்டலம்	எனக் க்	ெகா த்த ப் வார்.



நான்	 ட் க் ரா	ப டர்	 பவள்.	எனேவ	ெபாட்டலங்கள்	அம்மா	விடேமதான்
இ க் ம்!	எந்த	ஜமீன்தார்,	மீண் ம்	எங்கள்	வீட் க் 	வந் 	ேசர	வரம்
தரேவண் ெமன	அம்மா,	இஷ்டசித்தி	விநாயகைர	ேவண் க்	ெகாண்
வந்தார்கேளா,	அேத	ஜமீன்தாரர்,	தாசி	வீட் க் ப்	ேபா ம்	ெகட்ட	வழக்கத்ைத
விட் 	நல்வழிப்பட்டதற்காக,	ஜமீன்தாரரின்	மைனவி,	ேவைலக்காரிைய,	பிரதி
தின ம்	அ ப்பி,	விநாயகர்	ேகாயி க் 	விளக்ேகற்றி	வந்தார்கள்.	அம்மா
அைரயணா க் த்தான்	எண்ெணய்	வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபாவார்கள்.
ஜமீன்தாரிணி	ஒ 	அணா	எண்ெணைய	விளக்ேகற்ற	அ ப் வ 	வழக்கமாம்.
ேவைலக்காரி	ேகாயி க் க்	கால்பாக ம்	தன்	 ம்பத் க் 	 க்கால்
பாக மாகப்	பங்கிட் 	விநிேயாகித் 	வந்தாள்.	இேத	ேகாயி க் 	மண்டபத்ெத
மீனேலாசனி ம்	விளக்ேகற்றிக்	ெகாண் 	வந்தாள்.	அவள்	ேவண் ய	வரம்,
ெஜமீன்தாரர்,	தன்	வீ 	வரேவண் ம்	என்ப தான்.	 ைஜ	ேநரத்தி ம்	மற்ற
ேநரத்தி ம்	விநாயகர்	ேகாயில்	 க்க க்ேகா,	வய 	 திர்ந் 	வி கிறேத,
விமலாவின்	ேநசம்	இன்ன ம்	கிட்ட	வில்ைலேய,	இஷ்டசத்தி	விநாயகேர
இன்ன மா	ேசாதைன	என்ப தான்	எண்ணம்.	இஷ்டசித்தி	விநாயகர்	எவ்வள
தவித்தி ப்பார்!	பக்தர்களின்	 ைஜகள்	அவைர	எவ்வள 	பரிதவிக்கச்
ெசய்தி க் ம்.	பாவம்!	இைதெயல்லாம்	எ த் ச்	ெசான்னால்	அம்மா க் க்
ேகாபம்.	அந்தக்	 க்கள்	ஒ 	நாள்	எங்கள்	வீட் க் 	வந்தார்.	அவரிடேம
இதைனக்	 றிேனன்.	அம்மா ம்	இ ந்தார்கள்.	அவர்,	வயி 	 ங்க
நைகத் விட் ,	“பேல!	 ட் 	ேகட்கிற	ேகள்வி	சரியான	ேகள்விதான்”	என்
றிவிட் ,	“அவாளவாள்	கர்மா சாரம்	கார்யாதிகள்	சம்பவிக் ம்.	 ைஜ ம்
னஸ்கார ம்,	மனச்சாந்திக் த்தான்.	 ற் ணர்ந்த	ஞானிக க் ,	மனந்தான்
ேகாயில்,	 ச் த்தான்	மணிேயாைச”	என் 	 றினார்.	“அ 	நிஜமானால்	நீர்

க்கள்	ேவைல	ெசய்வ 	வீண்தாேன”	என் 	நான்	மடக்கிேனன்.	“வீண்	என்
ெசால்ல	 மா?	இெதல்லாம்,	ெபரியவாள்	ெசய் 	ைவத்த	ஏற்பா தாேன”	என்
ம ப 	பைழய	கைத	ேபசினார்.	அவர 	ேபச்ைச	விடப்,	பார்ைவ	அவர
பித்தத்ைத	அதிகமாகக்	காட் ற் .	அவர 	பார்ைவயில்	அேமாகமான	பசி
இ ந்தைதக்	கண் ,	நான்	 தலில்	பயந்ேதன்.	பிற 	நம்பிக்ைக	ெகாண்ேடன்.
என்ைன	இைரயாகக்	ெகாள்ள	வந்த	இவைனக்	ெகாண்ேட	இஷ்டசித்தி	விநாயகர்
ெசய்ய	ேவண் ெமன	அம்மா	எதிர்பார்த்த	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாள்ள
ேவண் ெமனத்	தீரமானித்ேதன்.	அந்த	 க்களின்	ெபயர்	கணபதி	சாஸ்திரிகள்!

அந்த	வேயாதிகைன	நான்	ஏற் க்	ெகாள்ளச்	சம்மதித்ேதன்.	இ 	எங்கள்
லத்திேல	ஆச்சரியமான	சம்பவமல்ல,	ஏன்?	ெபண்கள்	உலகத்திேலேய	இ

ஆச்சரியமானதல்ல.	சர்வ	சாதாரணம்.	 ன்றாம்	தாரம்	நான்காம்	தாரமாகப்
பச்ைசக்	ப ங்கிளி	ேபான்ற	ெபண்கைள,	ப கிழவ க் 	மணம்	ெசய்வித்தைத
நான்	பார்த் 	இ க்கிேறன்.	நா 	ஏற் க்	ெகாண் தான்	இ க்கிற .	ேதைள ம்



பாம்ைப ம்	உலகம்	ஒழித்தா	விட்ட ?	அ ேபால்	ெகா ய	வழக்கங்கைள ம்
ஒழித் 	விடத்தான்	இல்ைல.	 ஷ்ட	ஜந் க்கைளக்	கண்டால்	ெகால்வார்கள்.
ஷ்ட	வழக்கங்கைளேயா	இந்த	நாட் ேல	 திக்கிறார்கள்.	தத் வம்	 றேவா

தயார்,	தயார்	என் 	பலர்	இ க்கின்றனர்.	மணப்ெபண்ணின்	 ந்தல்	 ண்
வைளந் 	இ க் ம்	வசீகரம்,	அந்த	வைள கள்	வழியாக	ெவளிவந் 	வீ ம்,
மணமகளின்	ேதகம்	 ங்கிக்	கிடக் ம்.	 கம்	வீங்கிக்	கிடக் ம்.	வேயாதிக ம்
விகார ம்	வாைட	ேபால்	வீ ம்.	இ ந்தா ம்	அக்னி	சாட்சியாக,	அந்தணர்
ஆசி ற,	அகலிைக	அ ந்ததி	சாட்சியாகத்	தாலிகட்டத்	தயங் பவர்	யார்?
நடக்கிறேதா	உலகத்தில்.	நானாவிதமான	விஷயங்கள்	பற்றி	நாள்	தவறா 	ேப ம்
நாக் கள்	வைளந் ேபாய்	வி கின்றனேவ.	இ பற்றி	கண் க்கச்	ெசான்னால்.
ெபண்கள்	ச கேம,	ஆண்	களின்	விைளயாட் ச்	சாைலயாக	இ க் ம்ேபா ,
கா ெகாண் 	ஆைசைய	அளிக்கக்	கட ளால்	உண்டாக்கப்பட்ட	தாசிகள்	 ட்டம்,
ெபண்கள்	ெபா வாக	ப ம்	பாட்ைடவிட	சற் 	அதிகமாகப்	ப வதிேல
ஆச்சரியமில்ைல.	அதி ம்,	ெசல்வத்ைத	இழந் 	ஜமீன்தாரின்	சீற்றத்தால்
சிைதந் 	வ ம்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	நான்,	ஒ 	வேயாதிக க் 	விைளயாட் க்
க வியாகச்	சம்மதித்த 	ஆச்சரியமா மா?

கணபதி	சாஸ்திரிகள்,	விநாயகைரக் ட	அவ்வள 	வாத்	சல்யத் டன்
அர்ச்சித்தி க்க	மாட்டார்.	என்ைன	அப்ப 	அர்ச்சிப்பார்!	அவ க் 	என்
இளைம ம்	அழ ம்	ேசாகத்தால்	ஏற்பட்ட	பிரத்திேயகமான	ேசாபித ம்	அவ்வள
மயக்கத்ைத	ஊட் 	விட்ட .

இரண் 	 ன் 	ஆண்களின்	நடவ க்ைககைள	நான்	கண் விட்ேடன்	அல்லவா?
த் வின்	ேமாச ,	ஜமீன்தாரரின்	ேசட்ைடகள்,	பாட் 	வாத்தியார்	மகனின்

பகல்ேவடம்	 தலிய	வற்ைற	கண்ட	நான்	ஒ 	தீர்மானத் க் 	வந்ேதன்.
இப்ேபா ள்ள	 ைறக் ,	அைதத்	தவிர	ேவ 	தீர்மானத் க் 	அேநகமாக	எந்தப்
ெபண் ம்	வரமாட்டாள்	என்ேற	நான்	இன்ன ம்	நிைனக்கிேறன்.

ஆடவன்	ெபண்ணின்	அழகில்	ெசாக்கி	வி கிறான்.	அழ 	என்பதற் 	ஒவ்ேவார்
ஆடவன்	ஒவ்ெவா 	விதமான	ெபா ள்	ெகாள்கிறான்.	அ மட் மல்ல,	ஒேர
ஆடவ க் 	ஒ 	சமயம்	ஒன் 	அழகாகத்	ேதான் ம்,	ம 	சமயம்	மற்ெறான்
ேதான் ம்.	அவன 	மனம்,	ெபண்ணின்	அழகில்	மயங்கிக்	கிடக் ம்ேபா 	அவன்
தங்கக்	கம்பிதான்.	ஆனால்	ெபண்ணினால்	அவன்	அைடய	ேவண் ய	பலன்கைள
அைடந் 	சலித்	தாேலா	அல்ல 	அவன 	கண்க ம்	க த் ம்,	ேவ 	மாைத	நா
விட்டாேலா,	அவன்	அந்த	மாதின்	இ தயத் க்ேகா	ஈட் 	யாகத்	தயங் வதில்ைல.
நம 	தங்கக்கம்பி	இன் 	ஏன்	நம 	மனைதத்	 ைளக் ம்	ஈட் யாகிவிட்டான்
என் 	அவள்	எண்ணிப்	பயனில்ைல.	ேராஜாவில்	உள்ள	ேதைன	உண் ,



மல்லிைகக் ச்	ெசல்கிற 	வண் .	அதற் த்	ேதைவ	ேராஜாவா,	மல்லியா
என்பதல்ல.	ம ,	ம ,	அ 	எங்ெகங் 	கிைடக்கிறேதா	அங்ெகல்லாம்	வண்
ெசன்ேறதீ ம்.	மாதர்கள்	 ட்டத்ைத	ஆண்	வண் கள்	மலர்ச்ேசாைலயாகேவ
மதிக்கின்றன.	சில	ேசாைலயிேல	காவலாளி	இ ப்ப ேபால்	ெபண்கள்	 ட்டத்திேல
ஒ 	ப திக் க்	கட் ம்,	காவ ம்,	ஆ ம்	அம் ம்	இ க்கிற .	எங்கள்	 ட்டேமா
கட் க்	காவல்,	ேவலியற்ற	ேதாட்டம்!	இந்தச்	ேசாைலயிேல	நாேனார்	 ஷ்பம்.
கணபதி	சாஸ்திரிகைளப்	ேபான்ற	வண் கள்	வரட் ம்.	வண் 	ேதன்	ெமாண்
உண் 	ேபாவைத	நான்	அறிேவன்.	ஆனால்	ம வில்	மயங்கிடச்	ெசய்ேவன்.
கணபதி	சாஸ்திரியானாெலன்ன,	 ப்பிரமணியபிள்ைளயானாெலன்ன?
யாரானா ம்,	எனக் 	உபேயாகமாக	ேவண் ம்?	இல்ைலேயல்,	விரட் ேவன்.	என்
இளைம	இதழ்,	கண் வ ம்	வண்ைட	 ற்ேறவல்	 ரியச்	ெசய்ேவன்.	ெசய்தால்	ம
கிைடக் ம்	என்ேபன்.	ெசய்தான ம்	அதைனச்	ெசயலற்றதாக் ேவன்.	மற் ம்	ஓர்
வண் 	வரட் ம்!	மாறிமாறி,	ேம ம்	ேம ம்	விதவிதமான	வண் கள்	வரட் ம்.
வண் க க் 	வைதயாவதற் ள்,	வண் கைள,	மலர்	வைதக்கட் ம்.	எந்த
ஆடவைன ம்,	என்	காரியத்ைத	நடத்திக்	ெகாள்ளக்	க வியாக்கிேய	தீ ேவன்.
என்	அழ க் 	அவன்	அ ைம!	அவைன	அ ைமயாகேவ	நடத் ேவன்.	ஆம்!
ஆண்கள்	ெபண்களின்	ெப ைமைய	மதித் 	நடக் ம்	காலம்	வ ம்.	நான்
அக்காலத்தில்	இ க்க	மாட்ேடன்.	நான்	வா ம்	இ 	இைடக்காலம்	என் 	நான்
தீர்மானித்ேதன்	சஞ்சலம்	வளர	வளர	இந்த	என்	உ தி ம்	வளர்ந்த .	இந்த	உ தி
வளர்ந்த ம்,	நான்	ஆடவர்கள்	தாமாக	மயங்கி	என்ைன	அ வதற்
ன்னேமேய,	அவர்கைள	மயக்கைவக்க	ேவண் ய	 ைறகைளக்	ைகயாள

ேவண் ம்	என் ம்	தீர்மானித்ேதன்.	அக்கா	ேசாகத்தில்	ஆழ்ந்தாள்.	உலைக
ெவ த்தாள்.	என்	ேசாகம்	எனக்ேகார்	 தியசக்தியாக	மாறிற் .	நான்
சாகசக்காரியாேனன்.	டாக்டேர!	அந்தக்	காலத்தில்	நீர்	என்ைனக்	கண்டதில்ைல.
கண் ந்தால்,	என்	கண்	ஒளி	உம 	இ தயத்ைதப்	பிளந் 	விட் க் ம்.	என்
க த்தின்	அைச 	உம 	வீைணயாக	வந்தி க் ம்.	ேமனிைய	மி க்க	நான்
விதவிதமான	 ைறகைளச்	ெசய் 	ெகாண்ேடன்.	வ ைம	எங்கைளத்
ெதாடலாயிற் .	ஜமீன்தாரரின்	ேகாபம்	எங்கைள	 ழ்ந் 	ெகாண்
ெகாக்கரித்த .	அக்காவின்	ெப ச் 	அதிகரித்த .	அம்மாவின்	‘பக்தி’	பண
கஷ்டத்ைத ம்	வீண்	சிரமத்ைத ம்	வளர்த்த .	ஆனால்	நாேனா!	உலைக	ேநாக்கிச்
சிரித்ேதன்!	உன்ைன	ஒ 	ைக	பார்க்கிேறன்	என் 	 றிேனன்.

ஜமீன்தாரரின்	சீற்றத்ைதப்	பற்றி	அலட்சியமாகப்	ேபசிேனன்.	விைறத் 	ேநாக் ம்
வாலிபர்கைள	ேந க் 	ேநர்	பார்க்க	ஆரம்பித்ேதன்.	த மாற்றமைட ம்
ேபர்வழிகைளக்	கண் 	ேகலி	ெசய்ேதன்.	நான்	ஓர்	 ப்	ெபண்ணாேனன்.
வைலவீ ம்	வனிைதயாேனன்.	வைலவீ ம்	 ன்ேப	வந்தவர்	கணபதி	சாஸ்திரிகள்.
அந்த	வேயாதிக க் 	வைல	ஏன்?



இந்நிைலயில்	எங்கள்	கதி	என்ன?	என் 	எண்ண	எண்ண	பயேம	ேமலிட்ட .	
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“ க்லாம்பரதரம்”	என் 	நான்	பழி	தீர்க் ம்	படலத்ைதத்	 வக்கிேனன்.	கணபதி
சாஸ்திரிகள்	என்	க வியானார்.	அவ க் 	இஷ்டசித்தி	விநாயகர்	பணம்	தந்தார்!
கணபதி	சாஸ்திரி,	என்னிடம்	ெகாண்ட	பிேரைமக் 	அள 	கிைடயா .	நான்
அவைரப்பற்றி	அவ்வப்ேபா 	காட் ய	அலட்சியங்	க க் ம்	அள 	கிைடயா .

அவர்	வீட் க் 	வ ம்	ேவகத்தில்	நான்	ெவளிேய	 றப்	ப ேவன்.	 க்ேக	அவர்
ேபசக் டா .	 ட ம்	வரக் டா .	நான்	தி ம்பிவ ம்	வைரயில்	கணபதி
சாஸ்திரி	காத் க்	ெகாண் தான்	இ க்க	ேவண் ம்.	அப்ப த்தான்	இ ப்பார்.	வர
வில்ைலேய,	வரவில்ைலேய	என் 	அந்த	வேயாதிகர்	காத் க்	ெகாண் க்கக்
கா ம்	நான்,	“ப !	ப !	ஆண்	உலகேம	ப !	எத்தைனேயா	ெபண்கைள
எவ்வளேவா	ஆண்கள்	மனம்ேநாகச்	ெசய்கிறார்கள்	அல்லவா?	எத்தைன

ம்பத்திேல	 த் ,	ெவட் ,	உைத,	ேகாணற் த் க்கள்,	ஆண்களால்
நடக்கின்றன.	எவ்வள 	 ம்பங்களிேல	ஆடவன்,	ெபண்ைண	அ ைமயாகக்
ெகாண் 	ஆட் ப்	பைடக்கிறான்.	அ ப் ம்	ெபண் க் ப்	ப ப் 	ஏன்?
என்கிறான்.	கல்லானா ம்	கணவன்,	 ல்லானா ம்	 ஷன்	என் 	ேபாதித் விட்
கல்ைலவிடக்	க னமான	மன டன்	ெபண்ைண	நடத் கிறான்.	அவர்கைள
அப்பா 	ப த் ம்	ஆண்கள்	 ட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	சாஸ்திரிகேள,	ெதரிகிறதா	பழி
தீர்க் ம்ேபா ,	ப !”	என் 	நான்	மனதிற் ள்	 றிக்	ெகாள்ேவன்.	டாக்டேர,
இப்ப ம்	நான்	இ ந்தி ப்ேபனா,	இ தயேம	கிைடயாதா	என் 	ேயாசிப்பீர்.
உம்ைமப்	ேபாலேவ	பல ம்	ேயாசிப்பார்கள்.	ஆம்!	நான்	பனப்ேபயாேனன்.	ேபய்
பயங்கர	 பம்	என் 	 வார்கள்.	அ வல்ல	நான்.	பிேரைமைய	ஊட் 	ஆைண
அடக்கி	ஆட் ப்	பைடக் ம்	அழ ள்ள	ேபயாேனன்.	என்	 தல்	பலி	கணபதி!
இரண்ெடா 	மாதங்களில்	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	என்	ஏவலாளியானான்.
ப்பாக்கிக் த்	ேதாட்டா	இல்ைலயானால்	 ரத்தாேன	எறிவார்கள்?	கணபதி

சாஸ்திரிகளிட ம்	கா 	இல்ைல.	எனேவ	நான்	க க த்ேதன்,	சாஸ்திரிகள்
ெகஞ்சினார்.	“நான்	ைகயில்	பணமில்லா 	கலவி	ெசய்ய	வந்தீேரா,	கடனானால்
எ ந் 	ேபாம்	சாமி!”	என்ேறன்.	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	அவ்வள 	எளிதிேல
ேபாவாரா?	ேவைல	ெகா த்தால்	தாேன	ேபாவார்	ெவளிேய.	அந்தச்
சமயத்தில்தான்	அவ க் ச்	சரியான	ேவைல	ெகா த்ேதன்.	ஜமீன்தாரைர
சரிப்ப த்தவாவ 	ேவண் ம்	அல்ல 	அவ க் த்	ெதால்ைலயாவ 	ெகா க்க
ேவண் ம்.	அதற்ேகார்	வழி	ெசால் 	என்ேறன்.

இஷ்டசித்தி	விநாயக	 ைஜயில்	ைகேதர்ந்த	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	ஓர்	 க்தி



ெசான்னார்.	ஜமீன்தாரரின்	மக க் க்	கலியாணம்	நிச்சயமாகி	வ வதாக ம்,
மிகப்	ெபரிய	இடெமன் ம்,	ஒேர	பிள்ைள	என் ம்,	அந்த	இடத் ச்
சம்பந்தத்திற்காக	ஜமீன்தார்	ெவ 	பா பட் 	வ கிறார்	என் ம்,	இந்த	ேநரத்தில்
கமலாைவ	விட் 	ஜமீன்தார்	மீ 	ேகஸ்	ெதா ப்பதாக	வக்கீல்	ேநாட் 	ெகா த்
விட்டால்,	ஜமீன்தார்	ெபட் யிலிட்ட	பாம் 	ேபால்	அடங்கிவி வார்	என் ம்
சாஸ்திரிகள்	 றினார்.	நான்	சந்ேதாஷத்தால்	 ள்ளிேனன்.	சாஸ்திரிகள்
ெசான்னப 	ேகஸ்	ேபாட் 	மிரட்ட	ேவண் ெமன்றல்ல.	ஜமீன்தாரர்	ேத ப்பி க் ம்
ஆைச	ம கமைன	என்	அ ைம
யாக்கி,	ஜமின்தாரரின்	ெகாட்டத்ைத	அடக்க	ேவண் ம்	என் 	தீர்மானித்ேத	நான்
ள்ளிேனன்.	சாகசம்	என்னிடம்	இ க் ம்	ேபா ,	இ 	சாயா 	ேபா மா?	ேம ம்

எ த்த	காரியம்	விக்கின	மாகாதி க்க,	இேதா	கணபதி	சாஸ்திரி	ைகவசம்
இ க்கிறார்.	பார்ப்ேபாம்	ஒ 	ைக	என் 	தீர்மானித் ,	எந்த	விதத்தில்	இைதச்
ெசய்வ 	என் 	ேயாசித்ேதன்.	இர 	பகல்	இேத	சிந்தைனதான்.	நாட்கள்	ஆக
ஆக	மனம்	பதற	ஆரம்பித்த .	ஜாதகப்	ெபா த்தம்	சரியாக	இ ப்பதாக	கணபதி
சாஸ்திரிகள்	ேசதி	ெகாண் 	வந்தார்.	இஷ்டசித்தி	விநாயக க்
இலட்சார்ச்சைன	ெசய் 	விட்டார்களாம்.	இ பதாயிரம்	 பாய்	ெசலவில்
ெபண் க் 	நைககளாம்,	மாப்பிள்ைளயின்	 ணாதிசயேமா	மகாப்	பிரமாதமாம்
நல்ல	ப ப்பாம்,	சத்சகவாசமாம்.	வீண்	ேஜாலிக் ப்	ேபாகாதவராம்,	வீட் க்
அடங்கிய	பிள்ைளயாம்.	இவ்வள ம்	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	கண்டறிந் 	 றிய
ேசதிகேள.	இைவகைளக்	ேகட்கக்	ேகட்க,	நான்	ெகாண்ட	உ தி	தளரவில்ைல.
இப்ப ப்பட்டவைனத்தான்	எனக் 	இைரயாக்கிக்	காட்ட	ேவண் ம்.	இத்தைகய
ம மகைன	அைடயப்	ேபாகிேறாம்	என் 	எண் ம்	ஜமீன்தாரரின்	மனதில்	மண்
ேபாட	ேவண் ம்.	என்	அக்காவின்	அழைக	வி ம்பி,	பின்னர்	வீண்	சந்ேதகத்தால்
ெவ த் ,	எங்க க் த்	ெதால்ைல	ெகா த்த	ஜமீன்தாரர்,	என்	அழ ,	அவர

ம்பத்தின்	 கலத்ைதக்	ெகாைல	ெசய்த 	என் 	அறிய	ேவண் ம்.
அப்ேபா தான்	பழி	தீர்க் ம்	ேவைல	 ந்ததாக	ஆ ம்	என் 	எண்ணிேனன்.
ஜமீன்தாரரின்	மகள்	ெஜயலட் மிைய	எனக் 	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	அவள்	மட் ம்
ெஜமீன்தாரர்	வீட் ல்	பிறக்கா ,	சாதாரணக்	 ம்பத்திேல	பிறந்தி ந்தால்,
ஆயிரம்	‘ெசாட் ’	ெசால்வார்கள்.	நான்	ெபாறாைமயினால்	 றவில்ைல.	அவ க்
க் 	சப்ைப,	கண்கள்	சிறி ,	ெநற்றி	 ன் 	விரற்	கைட ட	இரா ,	க த்ேதா
கல்,	நிறேமா	அவிந்த	ெந ப் ,	ப ப்ேபா	 னியம்,	பாட்ேடா

ேகட்கேவண் யதில்ைல.	 ணேமா	ெபால்லாத .	பணம்	இ க்கிற 	ெபட் யி ம்
ேபைழயி ம்.	அவன்	பணத்ைதயா	மணம்	ெசய் 	ெகாள்ளப்	ேபாகிறான்!
இவைளக்	கண்டால்	என்ன	எண் வான்!

நான்	மட் ம்	அவைன	 தலில்	சந்தித் ப்	ேபசி	ெகாஞ்சம்	பழகச்	சந்தர்ப்பம்
கிைடத் 	விட்டால்,	பிற 	ஆசாமி,	நான்	ஆட் 	ைவக்கிறப 	ஆ த்தாேன	தீர



ேவண் ம்.	அழ 	அபின்	ேபான்ற தாேன,	ஆனால்	நான்	அவைனச்	சந்தித் ப்
பழக	ேவண் ேம.	இதற் க்	கணபதி	சாஸ்திரியின்	ஒத்தாைச	இல்லா 	 யா .
அதி ம்	நான்	ெசய்ய	எண்ணிய	தந்திரத் க் 	சாஸ்திரி	இேலசில்	ஒப் க்ெகாள்ள
மாட்டான்.	எனேவ,	என்	ேயாசைன	 ர்த்தியான ம்,	கணபதி	சாஸ்திரிைய
வரங்ேகட்ேடன்.	அவன்	ெகா த்ேதன்!	ெகா த்ேதன்!!	என் 	ஆனந்தமாகக்
றினான்;	என்ன	வரம்	என் டக்	ேகட்கவில்ைல.	என்ன	வரம்	என் 	ேகட்டால்

நான்	ேகாபித் க்	ெகாள்ேவன்	என்ப 	சாஸ்திரியின்	பயம்.

சாஸ்திரிகளிடம்	என்	ேயாசைனையப்	 றிேனன்.	 தலிேல	சாஸ்திரிக்
அ வ ப்பாக	இ ந்த .	பிற 	ேகாபம்	வந்த .	ம ப 	பயம்	 றப்பட்ட .	பின்னர்
சந்ேதகம்	கிளம்பிற் .	ஒவ்ெவான்ைற ம்	நான்	ஓட் ேனன்.	பிற 	சாஸ்திரி
‘ததாஸ்த் ’	 றினான்.

ம தினம்	என்	ஏற்பாட் ன்ப ,	சாஸ்திரி,	ஜமீன்தாரர்	வீ 	ெசன் ,	நான்
ெசான்னப 	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாண் ,	என்	வீ 	வந்தார்.	உள்ேள
ைழ ம்	ேபாேத,	‘காயா?	பழமா?’	என் 	நான்	ேகட்ேடன்.	சாஸ்திரி	 ைல

உ வினார்.	உடேன	‘பழம்’	என் 	ெதரிந் 	ெகாண் 	“இஷ்டசித்தி	விநாயகர்
அங்ேக	ேகாயிலில்	இ ப்பதாகக்	 கிறார்கேள,	விஷயம்	ெதரியா	தவர்கள்.
இேதா	இ க்கிறீேர”	என் 	 றிச்	சாஸ்திரிகைளக்	களிக்கச்	ெசய்ேதன்.	பரிமளப்
பாக் த்	 ம்,	‘ரேவச’	ெவற்றிைல ம்	ைநேவத்யமாக	ைவத் ,	விசிறி	ெகாண்
வீசியப ,	ேவதியைரச்	ேசதி	விசாரித்ேதன்.	ஆனந்தத்ைதச்	சற் 	ேநரம்
அ பவித் 	விட் ப்	பிறேக	 ற	 ம்	என்றார்	சாஸ்திரி.	ஆகேவ	ெவற்றிைல
பாக் ப்	ேபாட் க்	ெகாள்ளட் ம்	என் 	விட் 	விட்ேடன்.	பிற 	ேகட்ேடன்.
“ தலிேல	நாெனான் 	ேகட்கிேறன்	விமலா,	உனக்காக	நான்	இவ்வள
சிரமப்பட் க்	காரியத்ைதச்	சாதிக்கிேறேன,	நீ	கைடசியில்	என்ைன
ந த்ெத விேல	விட் விட் ,	 	ெவள்ளம்	வந் 	பைழய	ெவள்ளத்ைத	அ த் க்
ெகாண் 	ேபாய்	விட்ட	கைத	ேபால்,	அந்தப்	பயல்	பின்ேனாேட	ேபாயிட்டா,	என்	கதி
என்னா ம்.	அைத	 தலிேல	ெசால் ”	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

உள்ளப 	நல்ல	ேகள்விதான்.	நான்	ேவெறா 	ஆைளப்	பி க்க,	இந்த	ஆைளேய
ேவட்ைடக்காரனாக்கிேனன்.	 	ஆள்	கிைடத்த ம்	தன்	கதி	என்னா ேமா	என்ற
கவைல	சாஸ்திரிக் 	இ க் மல்லவா?	பில்வமங்கைளச்	சிந்தாமணிக்
அறி கப்	ப த்திவிட்ட	நண்பன்,	சிந்தாமணி ம்	பில்வமங்க ம்	சி ங்கார
சாஸ்திர	ஆராய்ச்சி	ெசய் ம்	ேபாேவாம்	என் ைரத் 	விட் ,	சிங்காரத்	ேதாட்டம்
ெசன்றேபா ,	சிந்தாமணி!	ஆ	சிந்தாமணி!	காதகி	சிந்தாமணி!	என் 	நண்பன்
கதறிய	கைதேபால்	 ேமா	என் 	சாஸ்திரிக க் ச்	சஞ்சலம்	வந்த .	ஆனால்
நான்	சிந்தாமணியா?	நாேனா	சீ ம்	நாகம்.	இந்த	சாஸ்திரிகைளக்	க த்ேதன்.



விஷம்	மண்ைடக் 	ஏறிவிட்ட .	இனிப்	 	ஆைளக்	க ப்ேபன்.	இதில்	என்ன
ெபாறாைம!

சாஸ்திரிகளின்	சஞ்சலம்,	நான்	சிரித் க்	ெகாண்ேட	தந்த	 டான	காப்பியினால்
தீர்ந் 	விட்ட .	சாஸ்திரிகள்	சமதர்மத்ைதக்	 றித்	ெதாடங்கினார்.

இஷ்டசித்தி	விநாயக	 ைஜயால்	கஷ்டமின்றி	வ மானம்	ெபற் 	வா ம்	கணபதி
சாஸ்திரி,	தாம்	ேபாய்க்	கண்ட	ெவற்றி	பற்றிக்	 றலானார்.

ேக ம்	ெபண்ேண	விமலா!	ெசன்ேறன்	-	கண்ேடன்	-	ெவன்ேறன்	-	என் 	 ன்
வார்த்ைதகளில்	 த் 	விடட் மா	அல்ல 	விரிவாகக்	 றட் மா	ேசதிைய;
விரிவாகவா?	சரி!	இலட்சார்ச்சைன	நடத் கிேறன்	ேகள்.

தலிேல	நீ	ெசான்ன	ேயாசைன	என்ைனத்	 க்கி	வாரிப்	ேபாட்ட .	ஜமீன்தாரர்
காரியத்திேல	 க்கி வ 	என்றாேல	மகா	ஆபத் .	அதி ம்	கலியாணம்
காரியத்திேல	 க்கி வ 	பிரமாதமான	ஆபத் .	ேம ம்	நீேயா,	மாப்பிள்ைள
வீட் க்ேக	ேபாக	ேவண் ம்,	மாப்பிள்ைளையேய	வசப்ப த்திவிட் க்
கலியாணத்ைதத்	த த் விட	ேவண் ம்	என் 	 றினாய்.	இ 	தைலேபா ம்
காரியமாக	 ேம	என் 	தத்தளித்ேதன்.	கைடசியல்	தைல	ேபானா ம்,
தங்கேம!	உன்	ேசைவயிேல	ேபாகட் ம்.	இ 	எப்ேபா ம்	ேபாகப்ேபாகிற	தைலேய
தவிர,	சாஸ்வதமா?	என் 	எண்ணி	ேவதாந்தியாேனன்.

ஜமீன்தாரரிடம்	ெசன் 	வில்வம்	வி தி	ெகா த் 	விட் 	நின்ேறன்.	இந்தக்
காலம்தான்	தைலகீழாக	இ க்கிறேத!	இந்த	ஜமீன்தாரர்	அப்பா	காலத்திேல,
அக்ரகாரத் க் ள்	 ைழவ	ெதன்றாேல	அடக்க	ஒ க்கமாக	 ைழவார்.
பிராமணைனக்	கண்டால்	பயபக்தியாக	நடப்பார்.	அவாைள	உட்காரச்	ெசால்லிவிட்
நிற்பார்.	அவாேள	பிற ,	ஜமீன்தார்வாள்	உட்கார ம்	உட்கார ம்	என்
ெசால்வார்.	பிற 	உட்கார்ந் 	உபரிப்பா.	அந்தக்	காலம்	மைலேயறிப்	ேபாயிட்
ேதன்ேனா,	இந்த	ஜமீன்தாரிடம்	நான்	வி தி	தந்ேதன்.	வாங்கிப்	பக்கத்திேல
ைவச் ண் ,	ைவக்கப்ேபார்	விஷயத்ைதப்	பற்றிச்	ேபச	ஆரம்பித்தார்.	ேவலன்	ேபசி,

கன்	ேபசி,	 த்தன்	ேபசி	ஆனபிற ,	என்னாய்யா	 க்கள்	க்ேஷமந்தானா?
எப்ப 	இ க் 	உங்க	ேபாக் 	வரத் 	என் 	ஆரம்பித்தார்.	நின்றப 	பதில்
ெசான்ேனன்.	‘உட்கா ேம	 த்ராள்	இ க்கிற	இடத்திேல	உட்காரப்	படாேதா’
என்றார்.	என்ன	ஜமீன்தார்வாள்	ஏேதேதா	ெசால்ேறள்.	நமக் ள்	இம்மாதிரி
பிராமணா	-	 த்ரா	என்ற	ேபதம்	இந்தக்	காலத் க் 	ஏ ?	என்ேறன்.	அவர்
சிரித் விட் ,	நடக்கா !	என்றார்.	‘ஆமாம்’	என்ேறன்.	“சரி	வந்த	ேசதி	ெசால்
ங்ேகா”	என்றார்.



ஆரம்பேம	 ப	 சகமாக	இல்ைலேய.	நாம்	ெசான்னால்	நம் வாேனா	மாட்டாேனா
என் 	சமசயமாகத்தான்	இ ந்த .	பார்ப்ேபாம்	என் 	ஆரம்பித்ேதன்.	பாடத்ைத
ஒப்பித்ேதன்	-	“கலியாண	விஷயமா	ஒ 	ேயாசைன.	ேநற் 	இஷ்டசித்தி	விநாயகர்
ெசாப்பனத்திேல	பிரசன்னமாகி,	பிரசாதம்	அ ளி,	“இந்தக்	கலியாணத் க்
ந்தி	 மங்கலி	 லியமாக	மாப்பிள்ைள	வசம்	ேசர்ப்பிக்க ம்.	மாப்பிள்ைளக்

மனம்	ம ம்ப 	ஏேதா	ேசதி	ேபாயி க் .	அ 	மாற ம்,	மங்களகரமாகத்
தி மணம்	 ம்னா	இைதச்	ெசய் ங்ேகா	என் 	ெசால்லி	மைறந்தார்”
என்ேறன்.	ஜமீன்தாரர்	சிரத் 	விட் ,	“ க்கள்	ெசாப்பனத்திலா	விநாயகர்
வ கிறார்;	விமலா	வ கிறதாக்	ேகள்விப்பட்ேடன்”	என்றார்.	எப்ப ேயா	விஷயம்
அவர்	கா க் 	எட் விட்ட .	ம த் ப்	ேபசினால்	பயனில்ைல.	ஆகேவ	ம ப்பலாக,
“ஏேதா	கர்மேசஷம்!	ஆனால்	அ 	நீங்கி	ெராம்ப	காலமாயி த் .	இப்ேபா
ேபாக் வரத்ேத	கிைடயா .	அவா,	சரியான	ம ஷாளாக	இ ந்தா,	தாங்கள்
அவாைளக்	ைகவி ேவேளா”	என்ேறன்.	ஆசாமி	ஏமாந்தான்.	“சரி!	அ 	கிடக்
சனி.	மாப்பிள்ைள	வீட் க் 	நம்	வீட் ப்	ெபண் கள்	யா ம்	இப்ப	ேபாகக்	 டா .
ேம ம்	நாமாகேவ	ேபான ம்	‘பி ’	ெகட் வி ேம.	இதற்ெகன்ன	ெசய்வ ”
என்றார்.	“நா ம்	என்	ஆத் க்காரி ம்	ேபாயிட் 	வாேராம்.	தங்க க்காக
இ டச்	ெசய்யா 	ேபாேவனா”	என்ேறன்.	“சரி!	ெசய் ங்ேகா.	எனக் 	இந்தச்
ெசாப்பனத்திேல	சாமி	வந்த ,	பிரசாதம்	ெகா த்த 	என்பதிேல	நம்பிக்ைக
கிைடயா .	வீட் ேல	ெபண்கள்	காதிேல	வி ந்தா	நம் வா.	அதற்காகேவ	உம்ைமப்
ேபாகச்	ெசால்கிேறன்.	அப்ப ேய,	அங்ேக	எவனாவ ,	இந்தக்	கமலா	விஷயமாக
வம்பளப்பான்.	அெதல்லாம்	அ ந் விட்ட .	அந்தக்	க ைதகள்	 காேலாபனம்
டச்	ெசய்வதில்ைல	ஜமீன்	தாரர்	என் 	ெசால் ம்”	என்றார்	ஜமீன்தாரர்.	பழம்

ந விப்	பாலில்	வி ந்ததா!	“இ ேபால்	நா ம்	என்	ஆத் க்காரி ம்	வ வதாக	ஒ
க தம்	தபாலி ம்,	ஒ 	க தம்	ைகயி ம்	ெகா க்க ம்.	அப்பதாேன	அவா ம்
நம் வா”	என்ேறன்.	க தம்	ெகா த்தார்.	தபாலில்	ஒன் 	ேபாட்டார்.	பார்
க தத்ைதப்	ப த் ”	-	என் 	சாஸ்திரிகள்	 றி,	ஜமீன்தாரர்	எ திய	க தத்ைதக்
ெகா த்தார்.	அ 	வ மா :-

ராஜ	பரம்பைர	ராதா ரம்	ஜமீன்தார்	பக ர்	பாரிஜாத	 பதி	அவர்கள்	திவ்ய
ச கத்திற் ,
அகிலாண்ட	ேகா 	பிரம்மாண்ட	நாயகன்	அ ளின்	ப 	இங் 	நா ம்	 ம்ப ம்

பைடக ம்	ேஷமம்.	தங்கள்	ராஜ்யாதி	காரியங்கள்	 பமாக	நடந்
வ கின்றெதன் 	நம் கிேறன்.	தங்கள்	தி க் மார க் 	நம
தி க் மாரத்திையத்	தி மணம்	 க் ம்	விஷயம்	ெதய்வ	சம்மதம்
ெபற்றி ப்பைதத்	ெதரிவித் க்	ெகாள் கிேறன்.



இப்ப ம்	இந்நகர்	சித்திவிநாயகர்	ேகாயில்	 க்களாம்	ஸ்ரீ	கணபதி	சாஸ்திரிகள்,
மகா	ேவதக்கியானி	அ ள்	ெபற்றவர்.	அவ ைடய	ெசாப்பனத்தில்	இஷ்டசித்தி
விநாயகர்	எ ந்	த ளிப்	பிரசாதம்	அ ளி,	தி க் மார	இைளய பதி	வசம்
ேசர்ப்பிக் மா 	கட்டைளயிட் ச்	ெசன்றார்.	அவ ம்	அவர 	சகதர்மிணி மாக
தங்கள்	ராஜ்யத் க் 	வ கிறார்கள்.	தனிக்கிரகம்	அ ளி	உபசாரம்	ெசய்வித்
இஷ்டசித்தியார்	பிரசாதத்ைத	இைளய பதி	ெபற் ப்	 ஜிதமாதவராக	ஏற்பா
ெசய் ம்ப 	ேகட் க்	ெகாள்கிேறன்,	 பம்.

இங்ஙனம்
இைளய	 பதிக் 	மாமனாராம்
ஜமீன்தார ம்
தம 	சமபந்தி மான	ஜமீன்தார்.

க தத்ைதப்	ப த் விட் 	சிரித்ேதன்,	சிரித்ேதன்,	அடக்கவில்ைல.

எவ்வள 	 ட்டாள்தனம்!	ஏேதா	காலம்	வீதாச்சாரம்	மா வதால்	ெகாஞ்சம்
பிராமணரிடம்	 ன்ேபால்	ப ங்கிக்	கிடக் ம்	பழக்கம்	சற் 	மாறிற்ேற	தவிர,	மற்ற
டத்தனம்	அப்ப ேயதாேன	இ க்கிற .	ெசாப்பனத்திேல	விநாயகர்	வந்தார்

என்ற	உடேன	எவ்வள 	 லபத்திேல	நம்பிவி கிறார்கள்.	இதைன	ஒ 	சாஸ்திரி
ெசான்ன ம்	சரி	என் 	நம்பி	விட்டாேர	இந்த	ஜமீன்தார்	என் 	எண்ணிச்
சிரித்ேதன்.

“எப்ப 	என் ைடய	சமர்த் ?”	என் 	கணபதி	சாஸ்திரி	ேகட்டார்.

“உங்கள்	சமர்த் ப்	ெபரி 	என்ேறா	பிரமாதம்	என்ேறா	நான்	 ற	மாட்ேடன்”
என்ேறன்.	சாஸ்திரிகள்	 கத்ைதச்	 ளித் க்	ெகாண் ,	“என்	சாமர்த்தியம்
ெபரிதாகத்	ேதான்ற	வில்ைலேயா?”	என் 	ேகட்டார்.

“அைதவிடப்	ெபரிதல்லவா,	அந்த	ஜமீன்தாரரின்	 ட்டாள்தனம்”	என்ேறன்	நான்.
சாஸ்திரிகள்	பா 	 ஷி!	ஆனந்தத்	தாண்ட ர்த்திதான்.

சரி!	என்	ேவைல	 ந்த .	இனிேமல்	உன்	ேவைல	என் 	 றி	விட் ,“வா!
ேபாகலாம்!!	அங்ேக,	வா,	ேபாகலாம்!”	என் 	பாடலானார்.

கணபதி	சாஸ்திரி	மகா	காரியவாதி.	எ த்த	காரியத்ைத	எப்ப ம்	 த்ேத
தீ பவர்.	அந்தச்	சமர்த் 	இல்லாமலா,	ஒ 	பிள்ைளயார்	ேகாயிலில்	இ ந்
ெகாண் 	மா வீ ம்,	மைனவி ம்,	 த்தி ம்,	ெகா க்கல்	வாங்க ம்



ைவரக்க க்	க ம்	சம்பாதித்தார்.	“அவாளவாள்	ெகா த் 	ைவத்த ”	என்
சாஸ்திரி	 வார்.	ஆனால்	சாஸ்திரியின்	 லத் க் 	இ க் ம்	ெசௗகரியம்
மற்றவர்க க் 	ஏ ?	உங்க க் ச்	ெசான்னால்	ேவ க்ைகயாகத்	ேதான் ம்.
சாஸ்திரிகேளா	நான்	மட் மல்ல	சிேனகிதம்.	எத்தைனேயா	இடத்தில்	 ட் ப்பட்ட
தைல	அ .	தாசிகள்	வீ 	ேபாவ 	பாபம்	என் 	அவர்	ப த்த	சாஸ்திரங்கள்

ேம,	இ ந் ம்	அவர்	மதித்தாரா	சாஸ்திரங்கைள?	இல்ைல!	இப்ப
க்கியமான	காரியத்தில்,	தனக் 	இன்பம்	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	கற்ற

சாஸ்திரத்ைத	கட் ப்	ேபாட் விட் 	காரியவாதியானாேரெயாழிய,	கட் க்கட்டாக
வி திதான்,	க த்திேல	 த்திராட்சமாைலதான்,	காைல	மாைல	ெஜபம்,
கார்த்திைக	ேசாமவாரம்	விரதம்,	இைவகளிேல	 ைற 	கிைடயா !	ஆண்டவன்
இப்ப 	 க்கியமான	விஷயத்திேல	தவ 	ெசய் 	விட் ,	பிற 	விரத ம்	ேவட ம்
ேபாட்டால்,	என்ன	எண் வார்	என் 	ேகட்ேடன்	ஒ 	நாள்.	“ேபா 	ேபா,
ந்திர ர்த்தி	என்பவ க் 	சா ாத்	சிவேன	தாசியின்	ேநசம்	கிைடக்கத்	

ெசன்றார்	ெதரி ேமா”	என் 	கணபதி	சாஸ்திரி	 றினார்.	இப்ப 	இ க்கிற
உலகம்!

நான்	ெசான்னப 	சாஸ்திரி	ஜமீன்தாைர	ஏய்த் 	விட்டார்.	நான்	ேபாட்ட	“பிளான்”
என்ன	ெதரி ேமா!

ஜமீன்தார க் 	ம மகனாக	வரப்ேபாகிறவைன	வைலயில்	ேபாட் விட	ேவண் ம்.
அவன்	என்னிடம்!	சிக்கிய	பிற 	கலியாணத்ைதத்	தைடப்ப த்திவிட	ேவண் ம்.
ஜமீன்	தாரரின்	வயி 	எரிய	ேவண் ம்.	இதற்காகத்தான்	ெசாப்பனத்திேல
விநாயகர்	வந்தார்	என் 	கைத	 ட் ேனன்.	ஜமீன்தாரரின்	க தத்ைத	எ த் க்
ெகாண் 	நா ம்	சாஸ்திரி ம்	மாப்பிள்ைளயின்	ஊர்	ெசன் ,	அந்த	ஜமீன்தாரரால்
உபசரிக்கப்பட் ,	தனி	வீட ல்	அமர்ந்ேதாம்.	ஒன்ப 	நாள்	 ைஜ	ெசய் ,	பிற தான்
விநாயகர்	தந்த	பிரசாதத்ைத	மாப்பிள்ைளயிடம்	தரேவண் ம்	என் 	 றிேனாம்.
நான்தான்	சாஸ்திரியின்	சம்சாரம்!	பார்ப்பாத்தி	ேபாலேவ	 டைவ	கட் க்
ெகாண்ேடன்.	ேபச் ம்	அ ேபாலேவ	ேபசிேனன்.	சாஸ்திரிக் ப்	பரம	சந்ேதாஷம்
“அ 	ஆனந்தா!”	என் 	விநா க் 	விநா 	 ப்பி வார்.	என்	 திய	ேவடத் க்
ஆனந்தம்	என் 	ெபயர்.

தல்	நாள்	 ைஜக் 	மாைலயில்	மாப்பிள்ைள	எங்கள்	வீ 	வரேவண் ம்.
இரண்டாம்	நாள்	எட் 	மணிக் ,	 ன்றாம்	நாள்	இர 	பத் 	மணிக் ,	நான்காம்
நாள்	ந நிசிக் ,	வரேவண் ம்.	பிற 	6	நாள்	எங்கள்	வி தியிேலேய	தங்க
ேவண் ம்	என் 	ஏற்பா .	 ைஜ	மிக	அ ர்வமான ;	சர்வ	மங்கள ம்
தரக் ய 	என் 	சாஸ்திரிகள்	 றினார்.	 ைஜ	அ ர்வமானதாகத்தான்
இ ந்த .



அந்த	இைளஞன்	மிக	நல்லவன்.	 தல்	நாள்	 ைஜக் 	பட் 	அணிந் 	வி தி	 சி,
சந்தனப்	ெபாட் டன்	வந்தான்.	சாஷ்டாங்கமாக	சாஸ்திரிகள்	காலில்	வீழ்ந்
ெதண்டனிட்டான்.	 ைஜ	ஆரம்பமாயிற் .	இரண்ெடா 	நிமிடங்களில்	சாஸ்திரி
கண்கைள	 க்	ெகாண்டார்.	நிஷ்ைட.	ஆமாம்!	அ 	என்	ஏற்பா தான்.

அவர்	நிஷ்ைடயிலி க் ம்ேபா 	வாலிபன்	“நிர்மல	ெசா பா!	நித்தியானந்தா”
என் 	மனனம்	ெசய் 	ெகாண் க்க	ேவண் ம்.	மனைத	ேவ 	எதன்மீ ம்
நாடவிடக்	 டா .	கணபதி	சாஸ்திரியின்	கட்டைள!	

சாஸ்திரியின்	மைனவியாக	இ ந்த	நான்	 தல்நாள்	 ைஜயின்ேபா 	வாலிபைன
மதிப் ப்	ேபாட்டப 	இ ந்ேதன்.	ேமாகனாஸ்திரங்கைள	வீசவில்ைல.	ஆள் பாவம்
எப்ப ,	 லபத்தில்	வீழ்த்த	 மா?	ெகாஞ்சம்	க னமா?	என்பைதத்	ெதரிந்
ெகாள்ளப்	பிரயத்தனப்	பட்ேடன்.	 தல்நாள்	 ைஜயில்	நான்	அதிகம்	கலந்
ெகாள்ளவில்ைல.	ஒேர	ஒ 	தடைவ	 ைஜக்காக	ஜமீன்தார்	வீட் லி ந்
த விக்கப்பட் ந்த	ெவள்ளிக்	 த் 	விளக்ைகத்	 ண்டச்	ெசன்ேறன்.

ண் விட் ,	ெவட்கித்	தைல	 னிந் 	வந் 	ெகாண் க்ைகயில்,	என்
ேசைலயின்	 னிபாகம்	இைளஞனின்	ேதாளிேல	பட்ட !	இைளஞன்	 கத்திேல
இன்பக்கைள	ேதான்றிற் .	வீழ்ந்தான்	வைலயில்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேட,
அைறயில்	ெசன்ற	உட்கார்ந்ேதன்.	வாலிபன்	நித்யானந்த	மனனம்	ெசய்தான்,
நிைனப் 	மட் ம்	இந்த	ஆனந்தத்தின்மீ 	தான்	இ ந்தி க் ம்.	ஒ 	 ைற
கைனத்ேதன்.	அவன 	கண்கள்,	நான்	இ ந்த	இடத்திற் ப்	பாய்ந்தன!
ன்சிரிப்ைப	பரிசளித்ேதன்.	அவன்	 ளகாங்கிதமைடந்தான்.	என 	சங்கல்பம்	ைக

ெமன்பதற் 	அறி றிகள்	தாராளமாகக்	கிைடத்தன.

சாஸ்திரிகள்	நிஷ்ைட	கைலந் 	எ ந் ,	நிேவதனம்	 தலியவற்ைற	 த் விட் ,
வி தி	மடைல	எ த்தார்.	“ஆனந்தம்”	என்றைழத்தார்.	நான்	நாணி	நடந்
ெசன்ேறன்.	இைளய பதி	உடைல	வைளத் க்	ெகாண் 	நின்றான்.
அவன ேகதான்	நான்	ேபாய்	நின்ேறன்.	சாஸ்திரி	இ வ க் ம்	வி தி	தந்தார்.
ம நிமிடம்	நான்	ம ப ம்	அைறக் ள்	வந் விட்ேடன்.	இைளய	 பதி,“நாைளய
ைஜக் 	இர 	8	மணிக் த்தான்	வரேவண் மா	சாமி”	என் 	ேகட்டான்.	“ஆம்

காைலயிேல	நான்	தி க்ேகாயில்	வழிபாட் க் ச்	ெசன் 	வி ேவன்.	பிற
ஸ்மாசன	 ைஜக் ச்	ெசல்ேவன்,	வீ வர	இர 	7	ஆ ம்.	 ைஜ	8	மணிக் த்
ெதாடங் ம்”	என்றார்.

சாஸ்திரிகள்	தந்த	வி திப்	பிரசாதத்ைத	விட	நான்	தந்த	 ன்	சிரிப் 	 பதிக் ப்
பிேரைமைய	-	பித்தத்ைத	-	ஊட் 	விட்ட .	 சிகண்ட	 ைன	 ம்மா	இ க் மா?	
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இைளய பதி,	இர 	8	மணியா மா?	என் 	மீண் 	ெமா ைற	ேகட் த்தான்
விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	ேபானான்.	“இர 	8	மணியா மா?”	என் 	ேகட்டதிேல
அவ ைடய	ஏக்கம்	மிகத்	ெதளிவாகத்	ெதரிந்த .	பாபம்	 திய	ேமாகம்!	இைளய
ப வம்!	எங் ம்	அ படாத	ஆசாமி!

அன் 	இர 	சாஸ்திரி ம்	நா ம்	அவன்	ஒேர	அ யில்	வீழ்ந்த 	பற்றிப்	ேபசிச்
சிரித்ேதாம்.

இைளய	 பதிையவிட	அவ ைடய	க யாரம்	அவசரப்	பட்ட 	ேபா ம்.	ஏழைர...
மணிக்ேக,	அ 	எட் 	என் 	காட் 	விட்ட .	 பதி ம்	 ைஜக் 	வந்தான்.	அன்
பதி	வ ம்ேபா 	சாஸ்திரி	பின்கட் ல்	 ளித் க்	ெகாண் ந்தார்.	நான்
பதிைய	வரேவற்ேறன்.	வாயால்	ஒன் ம்	ெசால்ல

வில்ைல.	கண்	இ க் ம்ேபா 	வாய்	எதற் ?	சாஸ்திரி	 ளித் விட்
வ வதற் ள்,	 பதி	என்ைனப்	 ைஜ	ெசய்தான்.	நான்	 ைஜ	சாமான்கைள
எ த் 	வந் 	ைவத்ேதன்.	ஒன்றிரண் 	சாமான்	(தவறிக்)	கீேழ	வி ந்தன.	 பதி
நான்	எ ப்பதற் ள்	அைவகைள	எ த்தான்,	என்	ைகயில்	ெகா த்தான்.
அவ ைடய	க யாரத்ைதவிட	ைகவிரல்கள்	மகா	அவசரம்!	சாமாைன	மட் ம்	என்
ைகயில்	ெகா த்தனவா?	தீண்ட ம்	தீண் ன.	ஒேர	நாள்	 ைஜயில்	இவ்வள
கிைடத்த 	என	அவ க் ச்	சந்ேதாஷம்.

“தாங்கள்	ஒேர	 மாரர்தாேனா?”

“ஆமாம்!	ஒேர	பிள்ைளதான்.	ெபண் டக்	கிைடயா .”

இந்தச்	 க்கமான	சம்பாஷைணக் ப்	பிற 	நான்	ெமௗனம்	சாதித்ேதன்.
வைலயில்	வி ந்த	மீன்	வ படாமலா	ேபா ம்.

“இந்தப்	 ைஜக் 	என்ன	ெபயர்?”

“இஷ்டசித்தி	விநாயக	 ைஜ.”

மீண் ம்	நான்	வாைய	 விட்ேடன்.	அவன்	தன்	கண்களால்	என்	இ தயெம ம்



கதைவத்	தட் னான்.	நான்	 ன்சிரிப் 	என் ம்	சாளரத்ைத	மட் ேம	திறந்ேதன்.
சாஸ்திரி ம்	வந்தார்.	 ைஜ ம்	ஆரம்பமாயிற் .

ைஜ	 ந்த ம்.	இரண் 	ேதவாரம்	பா ேனன்.	என்ன	உ க்கம்!	என்ன	இனிைம!
என் 	இைளய	 பதி	 றினார்.	தி வாசகத் க் காதார்	உண்டா?	என்றார்
சாஸ்திரியார்.	“அ ம்	அம்மாவின்	பாட் ...”	என் 	 பதி	 திக்கத்	ெதாடங்
கினார்.	“அவ க் க்	ெகாஞ்சம்	சங்கீத	ஞானம்	உண் ”	என் 	சாஸ்திரி	காரணங்
றினார்.	“ஜமீன்தார்வாள்	ேகட்காத	பாட்டா?	எத்தைனேயா	தாசிகளின்	பாட்ைடக்

ேகட் ப்பாேர”	என் 	நான்	 வக்கிேனன்.	“ேசச்ேச!	தாசிகள்	பழக்கம்	அவ க்
ஏண் 	இ க்கப்ேபாகிற .	பரமசா .	சகல ண	சம்பன்னன்	அவர்”	என் 	சாஸ்திரி
ஜித்தார்.	“அம்மா	ெசான்ன 	ேபால்	நான்	பாட் க்	ேகட் க்கிற 	உண்ைமதான்.

ஆனால்	தாசிகள்	பழக்கம்	கிைடயா ”	என்றான்	 பதி.	“யார்	நம் வா	இவாைள”
என் 	நான்	 றிேனன்.	இைளய பதி	இளித்தான்.

ன்றாம்	நாள்	ந நிசிப்	 ைஜ!	இரண் 	நாள்	பழக்க ம்	ந நிசி	ேநர ம்	 ம்மா
வி மா	 பதிைய!	வ ம்	ேபாேத	அம்மாைவதான்	ேகட்டான்!	சாஸ்திரி
ளிய க் ச்	ெசன்றேபா ,	என்	 டேவ	கலந் 	சாமான்கைள	எ த்

ைவத்தான்.	ைகவிரல்	பட்ட ேபாய்,	உடேலாேமாத	ஆரம்பித் 	விட்ட .	உள்ளம்
ேமாதிவிட்ட	பிற 	இ 	சகஜந்தாேன.

“அவர்	வந் டப்ேபாறாேர”	என்ேறன்	நான்.	இ 	எச்சரிக்ைக.

“ ளித் விட் 	வரேநரமா ம்”	என் 	 பதி	 ைழந் 	 றினான்.

“கண் 	விட்டால்	ஆபத் ”	என் 	நான்	பய த்திேனன்.	ெகால்ைலயில்	 ந்த
காைளயாயிற்ேற	அவன்,	பயிைர	அழிக்கப்	பயப்ப வானா?	

“தைல	ேபாவதானா ம்	தயார்”	என்றான்.

“அவ்வள 	 ணிந் 	விட் ர்”	என் 	நான்	 ண் ேனன்.	 பதி	என்ைனத்	த விக்
ெகாண்டான்	பதில்	 வதற் ப்	பதிலாக.	

“இ 	என்ன	காரியம்?	அ க் மா?”	என் 	ெமள்ளக்	ேகட்ேடன்.

“என்ன	காரியமா?	என்	உயிர்	நிைலக்க	இ 	ெசய்ேத	தீர	ேவண் ம்”	என் 	அவன்
ெகாஞ்சினான்.



“ யேவ	 யா ”	என்ேறன்.	காரியம்	மிஞ்சி	விட்ட .	“இ ேபால்	எவ்வள
நாழிைக	என்ைனக்	கட் ப்	பி த் 	நிற்கப்	ேபாகிறீர்”	என்ேறன்	நான்	ேகலியாக.
“உலகேம	எதிர்த்தா ம்	சரி!	உன்	கணவன்	என்	தøைய	வீசி	எறிந்தா ம்	சரி!	ஒ
த்தம்	நீ	ெகா க் ம்வைர	இப்ப த்தான்	நிற்ேபன்”	என்றான்.	காமெவறி

தைலக் 	ஏறிவிட்ட .

“கண்ணாளா,	உன்மீ ம்	எனக் 	பிரியந்தான்;	நான்	அவ க் 	 ன்றாம்தாரம்.
இ ந்தா ம்	இம்மாதிரி	காரியம்,	பாபம்	இ வைர	நடந்த 	ேபா ம்	விட் 	வி ”
என் 	நான்	தர்ேமாபேதசம்	ெசய்ேதன்.	தண்டைனக்ேக	பயப்படமாட்ேடன்	என்
ெசான்னவன்	தர்ம	ேபாதைனக்கா	பயப்படப்	ேபாகிறான்.	சாஸ்திரியார்	வ ம்
கால ச்	சத்தம்	ேகட்ட 	“வி !	வி !”	என் 	நான்	படபடத் க்	ேகட்ேடன்.	“ெகா !
ெகா !”	என் 	அவன்	 ச் த்	திணற	ேகட்டான்.	என்ன	ெசய்வ ?	“ஒ 	 த்தம்
ஒேர	ஒ 	 த்தம்!”	என்றான்	 பதி!	எங்கள்	இதழ்கள்	ெந ங்கின.	அவன
கண்கள்	தானாக	 க்	ெகாண்டன.	சாஸ்திரியாரின்	கால ச்	சத்தத்ைத
மீறிவிட்ட ,	நான்	தந்த	 த்தம்!

எ த்த	காரியம்	ெஜயமாக	 ந்தால்	ஏற்ப ம்	ஆனந்தேம	தனியான .	கதிர்
ற்றிய ம்	உ தவன்	 கம்	ெஜாலிக்கிற .	அ ம் 	மலர்ந்த ம்	மணம்	வீ கிற .

ெசங்காய்	கனியான ம்	நாக்கில்	ஜலம்	ஊ கிற .	இ ேபால்தான்	எனக்
ஆனந்தம்.	இைளய பதி	ேகட்ட	ஒ 	 த்தம்,	என 	வாழ்க்ைகயிேலேய	ஓர்	 தல்
ெவற்றி!	அவன்	தவித்த	தவிப் ம்,	ெகஞ்சிய ம்,	ெகாஞ்சிய ம்,	என்ைனப்
ேபாற்றிய ம்,	 கழ்ந்த ம்,	சந்தியங்கைளச்	சரமாரியாகக்	ெகாட் ய ம்,	எவ்வள
என் 	எண் கிறீர்கள்.	இப்ேபாதாவ 	நான்	இந்தவிதமான	உலகிேல	உழன்
ெதளி 	ெபற்றி க்கிேறன்.	அந்தக்	காலம்	என 	ஆரம்பப்	ப வம்.	அப்ேபா
சமாளித் ,	சாகசமாகேவ	நடந் 	ெகாண்ேடேன,	அ தான்	அதிசயம்.	என்னதான்
தாசியாக	இ ந்தா ம்,	அவன்	ெசய்த	‘ ைஜ’	உள்ளப 	என்	மனதில்	சற் ச்	சபலம்
தட்டத்தான்	ெசய்த .	எவ்வ 	கள்ளங்கபடமற்றவன்!	ெவள்ைள	மன !
ெசான்னைத	நம் கிறான்.	என்ைன	அசல்	சாஸ்திரியின்	சம்சாரெமன்ேற
நம்பினான்.	 ைஜ	விஷய ம்	உண்ைம	என்ேற	எண்ணினான்.	 ள்ளிவிைளயா ம்
மான்	மைறந் 	இ ந் 	எறிந்த	ேவ க் 	இைரயான ேபால்,	இைளய	 பதி	என்
காமெமன் ம்	சாஸ்திரப்	பிரேயாகத்தால்	சாய்ந்தான்.	சாய்ந்தவன்	சகல
உண்ைமகைள ம்	எப் ம்	ஓர்	நாள்	ெதரிந் 	ெகாண் தாேன	தீ வான்.	அப்ேபா
அவ க்ெகவ்வள 	ேகாபம்	வ ம்,	மனம்	எப்ப க்	ெகாதிக் ம்,	என்ைனச்
சித்திரவைத	ெசய்யலாம்	என் டத்	ேதான் மல்லவா!	இதைன	நான்
நிைனத்தேபா 	சற் 	ந க்கமாகத்தான்	இ ந்த .	ஒ 	ஜமீன்தாரரின்
விேராதத்ைதப்	ேபாக்க	எண்ணிக்	கைடசியில்	இரண் 	ஜமீன்தாரர்களின்
விேராதம்	வந் 	ேசர்ந்தால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற	திகி ம்	பிறந்த .	இவ்வள



எண்ணங்க ம்	மனதிேல	ேதான்றி	 கத்திேல	ெவற்றி,	கவைல	இரண் 	ெதரி ம்
விதத்திேல	 றிகள்	ேதான்றின.	அவன்	பாபம்	நான்	சாஸ்திரிக் ப்	பயந்ேத
கவைலப்ப கிேறன்	என் 	க தி,	“எதற் ம்	நான்	இ க்கிேறன்	பயப்படாேத”	என்
ைதரியங்	 றினான்.	எனக் ப்	பலியானவன்	என்ைனக்	கவைலப்பட
ேவண்டாெமன் 	 றியேபா ,	பரிதாபமாகத்தான்	இ ந்த .	விளக் 	ேநாக்கி
வீட் ல்	 ச்சி	ெந ங்கி	வந் 	விட்ட .
லிக் 	இரத்த	 சி	கிைடத்த ம்,	ேம ம்	இரத்தம்	 க்கேவ	அைல ம்
என்பார்கள்.	மி கத்தின்	ெவறிக் ம்	காமாந்தகாரத் க் ம்	என்ன	வித்தியாசம்
இ க்கிற ?	எ 	 தல்	 த்தம்	இைளய பதி	எ ம்	 லிக் 	 தல்	இரத்த	 சி.
ேம ம்	ேம ம்	அைதப்ப க	அவன்	பைதத்தான்.	சாஸ்திரி	அ த்த	நிமிடம்
அங் வந் 	 ைஜையத்	 வக்கியதால்	என்	அதரம்	தப்பிற் .	அன்ைறய	 ைஜ ம்

ந்த	ம தின ம்	 ைஜ	நடந்த .	ம தினம்	 தற்	ெகாண் 	இைளய	 பதி
ைஜ	வி தியிேலேய	தங்க	ேவண் ெமன்ற	ஏற்பாட் ன்ப ேய	தங்கினான்.	அந்த

ஏற்பா 	இல்லா 	ேபானால்	 பதியின்	இ தயேம	இ 	 றாகிப்	ேபாயி க் ம்.
சாஸ்திரிகள்	ெமௗன	விரதம்	 ண்டார்	 ைஜ	சதாகால ம்,	எங்கள்	சல்லாபேமா
சமயம்	ேநரிட்டேபாெதல்லாம்	நடந்த .	ஆண்கைள	ஆைச	பி த் 	ஆட்டத்
ெதாடங்கினால்	அவர்கள்	எ ம்	ெசய்யத்	தயார்தாேன.	வீரம்,	 ரத்தனம்,
வி வி ப் 	எல்லாம்	மாயமாகத்தாேன	ேபாய்வி ம்.	இைளய பதி	என்	கண்
ஜாைடைய	கட்டைளயாகக்	ெகாண் 	ஆ 	நின்றான்.	அந்தச்	சமயத்தில்	நான்
எைதக்	ேகட்டா ம்	ெகா க்கச்	சித்தமாக	இ ந்தான்.	நான்	எைதச்	ெசய்யச்
ெசான்னா ம்,	சம்மதம்	என்பான்.	என்னால்	அவ க் ம்	அவன்	தகப்பனா க் ம்
சண்ைட	 ட் விட	 ம்!	அவ ைடய	வீட் ேலேய	அவன்	கள்ளனாகி,	பண ம்
எ த் 	வரேவண் ெமன	என்னால்	ஏவ	 ம்.	கணபதி	சாஸ்திரிகள்	க த்ைதத்
தி கிப்	ேபா ம்ப ச்	ெசய்ய	 ம்!	கைதகளிேல	ெசால்வார்கேள	 லிப்பால்
ெகாண் வா	என்றால்	 டக்	ெகாண் 	வ வான்	என் ,	அந்த	நிைலைமயிேல
இ ந்தான்	ஆசாமி.	எல்லாம்	எதற் ?	ெபரிய	யாைனைய	அடக்க	சிறிய	அங் சம்
உத வ 	ேபால்,	ஆண்களின்	அட்டகாசத்ைத	அடக்க	ெபண்களின்	சாகசம்
உத கிற !

“இஷ்டசித்தி	விநாயகர்	இனி	எனக் 	ேவ 	என்ன	பிரசாதம்	தரேவண் ம்.
உன்ைன	எனக் த்	தந்த	பிற 	இனி	ேவ 	எைதக்	ெகா க்க	ேவண் ம்?”

“நான்	கணபதி	சாஸ்திரிகளின்	மைனவி,	அவர்	இஷ்ட	சித்தி	விநாயகர்	ேகாயில்
க்கள்.	கவனமி க்கட் ம்!”

“ஆமாம்!	நீ	சாஸ்திரியின்	மைனவிதான்.	ஆனால்	என்	காதலி,	இ
இஷ்டசித்தியார்	தந்த	வரப்பிரசாதம்.”	



“இன் ம்	இரண் 	தினங்கள்தாேன	இந்த	இன்பம்.”

“அப்ப ெயன் 	நீ ம்	எண்ணியி ந்தி ப்பாய்,	சாஸ்திரியா ம்	க தியி ப்பார்.
ஆனால்	நான்	இைத	என்	நிரந்தர	இன்பமாக்க	ெநஞ்சில்	உ திெகாண்
விட்ேடன்.”

“அ 	உம 	எண்ணம்!	காரியம்,	க த்தின்ப ேய	தானா	நடக் ம்?	நாெமான்
நிைனத்தால்	நடப்ப 	ேவெறான்றாக	 ம்.”

“அப்ப ெயன் 	சாஸ்திரி ம்	என்	அப்பா ம்	எனக் 	மாமனாராகலாம்	என்ற
மேனாராஜ்யம்	ெசய் 	வ ம்	ஜமீன்	தார ம்	இரண்ெடா 	நாட்களிேல	ேபசிக்
ெகாள்வார்கள்.”

“என்ன?	என்ன?	எனக் 	விளங்கவில்ைலேய.	 ைஜ	 ந்த ம்	நாங்கள்
ஊ க் ப்	ேபாகத்தாேன	ேபாகிேறாம்.”

“ஆமாம்!	ஆனால்	 ைஜதான்	 யப்	ேபாவதில்ைலேய!”

“விஷயத்ைதச்	ெசால் ங்கள்.	நீர்	ேப வேத	அதிசயமாக	இ க்கிற .
பயமாகக் ட	இ க்கிற .”

“பயப்படாேத	ஆனந்தம்.	இன்றிர 	நாமி வ ம்	இங்கி ந் 	கிளம்பி,	இந்த	ஊைர
விட்ேட	ஓ விட	நான்	ஏற்பா 	ெசய் விட்ேடன்.	நம 	ஆைசக் க்	 க்ேக	நிற் ம்
சாஸ்திரி,	என்	அப்பா,	 தலிய	எ ம்	நம்ைமத்	தீண்டாத	ேதசம்	ெசன் விட
ேவண் ம்”

“ஐையேயா	நான்	மாட்ேடன்.	ஊர்	நிந்தைனக் 	ஆளாக	மாட்ேடன்.”

“அ 	உன்	 வானால்	என்	பிணத் க் 	நீ	உன்	கண்ணீரால்	அபிேஷகம்	ெசய்ய
ேநரி ம்.”

“ஐையேயா	இ 	என்ன	தர்ம	சங்கடம்?”

இந்தச்	சம்பாஷைண	நான்	இைளய பதி டன்	அன்றிரேவ	ஓ வி வ 	என்ற
விதத்தில்தான்	 ந்த .	அ தான்	நடந்த .	ஜமீன்	 ம்பங்கள்	இரண் ம்
தத்தளித்தன,	தவித்தன.	கணபதிசாஸ்திரி	தம 	 ட் 	ெவளியாகாதி க்க,



காசி	ெசன் விட்டதாகக்	ேகள்வி.	நாங்கள்	ஓ விடப்	ேபாவதாகச்	சாஸ்திரிக் ம்
நான்	ெசால்லவில்ைல.	சாஸ்திரியிடம்	நான்	ெசால்லி	ைவத்த ,	 ைஜ	என்ற
சாக்கில்	இைளய	 பதிைய	வீட் ற் 	வரப்	ேபாகச்	ெசய் 	வசியப்ப த்தி,
மணமாக	இ ந்த	ெபண்ணின்மீ 	ஏதாவ 	ேதாஷங்	 றிக்	கல்யாணத்ைத	நடக்க
ெவாட்டா 	த த் வி வ 	என்ற	 ைறயில்	தான்	ெசான்ேனன்.	இைளய
பதிையக்	கா ம்வைர	அந்த	விதமாகத்தான்	ெசய்ய	ேவண் 	ெமன் 	நா ம்

எண்ணியி ந்ேதன்.	ஆனால்	 பதி	 றிய	ேயாசைன	ஜமீன்தார்	மீ 	வஞ்சம்
தீர்த் க்	ெகாள்ள	இன் ம்	அதிகமாக	உத ம்	எனத்	ெதரிந்த ம்,	சாஸ்திரிக் ம்
ெசால்லாமல்	நாங்கள்	கிளம்பி	விட்ேடாம்.	 ற்றாலம்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்ேதாம்.	ேபா ம்
வழியில்	நான்	சாஸ்திரியின்	மைனவி	அல்ல	என்பைத ம்,	தாசி	என்பைத ம்
சாஸ்திரி	என்ைனத்	தன்	மைனவி	ேபால்	ந த்தால்,	ஜமீன்	வீட் ல்	 ைஜ	ெசய்
ெப ம்	ெபா ள்	ெபற் ப்	பணம்	த வதாகக்	 றிேய	அைழத் 	வந்ததாக ம்
றிேனன்.	இைளய	 பதிக் 	இச்ேசதி	ேகாபத்ைத ம்,	வ த்தத்	ைத ம்

ெகா த்த .	ஆனால்	என்	கண்ணீ ம்	ெப ச் ம்,	ேசாகப்	பார்ைவ ம்,	அவர
ேகாபத்ைத	மாற்றி	விட்டன.	நாங்கள்	 ற்றாலத்தில்	 ஷாலாகேவ	வாழ்ந்
வந்ேதாம்.	நான்	தாசி.	என்ைன	இதற்காக	யார்	என்ன	கண் க்க	 ம்?	அவேரா
ேமஜர்.	யார்	அவைரத்	த க்க	 ம்?	இ வ க் ம்	இேதாபேதசம்	ெசய்வார்கள்!
ஆனால்	இேத	 ற்றம்	ெசய்திராவிட்டா ம்	ேவ 	ஏதாவ 	 ற்றம்	ெசய்த
ேபர்வழிகளாகேவ	உபேதசம்	ெசய்ய	வ பவர்களிேல	அேனகமாக	இ ப்பார்கள்.
அத்தைகேயார்	உபேதசம்	எமக் 	ஏன்?	நாங்கள்	இளம்	ப வத்தினர்.	என்னிடம்
அழ ,	ஜமீன்தார்	மகனிடம்	பணம்.	என்	அழைக	அவ ைடய	பணத் க் 	அட
ைவத்ேதன்!	நான்	ைவக்கா	விட்டால்,	ேவ 	எவேர ம்	அட 	ைவக்கத்
தயார்தாேன!	நா ம்	இவரிடம்	அட 	ைவக்காவிட்டால்,	ேவ 	வியாபாரியிடம்
ஈடாக	ைவத்தி ப்ேபன்.	இந்த	 ைற	மாறினால்தாேன	இைளய	 பதி
ேபான்றவர்கள்	சீர்பட	 ம்.	இல்ைலயானால்	இந்த	விமலா	இல்லா	விட்டால்	ேவ
ஒ வள்	கிைடக்கிறாள்.	நாற்றம்	ேபாக	ம ந்திட் க்	க வாத	நாசிக் 	“நீ	அந்தக்
ெகட்ட	வாைடைய	 கராேத	உட க் க்	ேக ”	என் 	உபேதசம்	ெசய்தால்
நடக் மா?

இைளய பதிக் 	வீட் லி ந் ,	 தலில்	இேதாபேதசம்	ெசய்வ ம்,	பிற
மிரட் ம்,	பிற 	சபித் ம்	க தங்கள்	வந்தன.	இேதாபேதசக்	க தத்திற் ,	“இ
விதிவசம்.	விலக்க	 யா ”	என் 	பதி ம்,	மிரட்டல்	க தத் க் 	“இ 	சகஜம்,
உலகத்திேல	நடப்ப தான்”	என் 	விளக்கமான	பதி ம்,	சபித் 	எ திய
க தத் க் ப்	பாகப்	பிரிவிைனக் 	வழக்கிட	உத்ேதசெமன்ற	வக்கீல்	ேநாட் ம்
பதிலாகக்	கிைடத்தன.	இைடயிேல	இைளய பதி	நாைலந் 	கடன்	பத்திரங்களில்
ைகெயாப்பமிட்டார்.	நான்	இரண் 	 ன் 	 ைற	வீட் க் 	மணியார்டர்கள்
அ ப்பிேனன்.



ற்றாலத்தில்,	எங்க க் ,	வாழ்க்ைக	நன்றாகேவ	இ ந்த .	நான் ட	 தலிேல
ெகாஞ்சம்	பயந்ேதன்.	ஊரார்	என்ன	ெசால்வார்கேளா	என் .	ஆனால்	ஜமீன்தார்
வீட் 	மகன்	அட்ைடக்	க ப்பாக	இ ந்தா ம்	மாநிறம்	என் 	ெசால்வ 	ேபால்,
சீமான்	வீட் ப்பிள்ைள	 த்தப்	ைபத்யமாக	இ ந்தா ம்,	சில	ேவைலகளில்
த்தி வாதீனமாக	இ ப்பதில்ைலயாம்.	ேவதாந்த	சாஸ்திரங்கைளப்	ப த்தால்
ெகாஞ்சம்	கலக்கமாம்	என் 	ெசால்வ 	ேபால,	சில	நாட்கள்	ெசன்ற ம்,	ஏேதா
பாலியம்,	கண் க் ப்	பி த்தமானவேளா 	தமாஷாகக்	காலங்	கழிக்கிறார்.	இ
ஒ 	ெபரிய	தவறா?	அவர்	சந்யாசியா?	அந்த	அம்மாள்தான்	என்ன	ேயாகியா?
இ 	சகஜமாக	நடப்ப தாேன”	என் 	பல ம்	 றத்	ெதாடங்கினார்கள்.

நா 	ேவதத்ைத ம்	கைரத் க்	 த்தவர்	என் 	ெபயர்	வாங்கியவ ம்,
ேகாயி க் ள்	ஆதிதிராவிடர்	ெசன்றால்	எப்ப த்	தீட் 	வ ம்	என்பதற்
எண்ணாயிரம்	சாஸ்திர	ஆதாரம்	காட்டக் யவ மான	பஞ்சாமி தப்	பிரசங்க
பாபவிேமாசன	சாஸ்திரிகள்,	 ற்றாலத் 	நீர்	வீழ்ச்சிக் ம்	காதல்	உள்ளத்திற் ம்
உவைம	ைவத் ப்	ேப வார்	எங்கள்	எதிரில்	“எங்ஙனம்	கர 	 ரடான
கற்பாைறகளில்	நீர்	ஓ ய	ேபாதி ம்	அ 	 ளிர்ந் ம்,	ெதளிந் ம்	இ க்கிறேதா,
அ ேபால்	விமலா	ஒ 	தாசியாக	இ ந்தேபாதி ம்,	நாங்கள்	அவளிடம்
ெகாண் க் ம்	காதல்	பரி த்தமான .	இ 	பாபக்	கி த்தியமாகா .
வி வாமித்திர	மாக னிவர் ட	ேமனைகையத்	தள்ளிவிடவில்ைல.	ேம ம்
ஆண்டவேன	அன் 	ெசா பம்.”	-	என் 	தம 	மதத்ைதேய	எங்கள்	பக்கம்	சாட்சி
ெசால் ம்ப 	ெசய்தார்.	அவர்	மட் ம்தானா?	நாங்கள்	அ க்க 	 ற்றாலத்திேல
நடத்திய	வி ந் க க் ம்	ேகளிக்ைகக க் ம்	விஜயம்	ெசய்த
கனதனவான்க ம்	அவரவர்க க் த்	ெதரிந்த	அறிைவ	எமக் ச்	சாதகமாகேவ
சாட்சி	 றச்	ெசய்தனர்.

தாசி	வீ க க் ப்	ேபாய்	ேராகங்கைளச்	சம்பாதித் க்	ெகாள்ளாேத	என்பைதப்
பற்றிய	ஆராய்ச்சி	 ல்	எ தியவராம்,	ஒ 	டாக்டர்,	அவர் றினார்	ஒ 	நாள்
“மனதிேல	எ ம்	இச்ைசைய	அடக்கினால்,	அதனால்	மனம்	ெநாந் ,	உடல்வா ,
பிற 	 யேராகம்	வந் வி ம்.	ஆகேவ	ஜமீன்தாரர்	தம 	மன க் ப்
பி த்தமானைத	அைடந்த 	மகாசரியான	காரியம்”	என் .	இ ேபால்,
ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ேவார்	விதமாகப்	ேப வர்.	அவர்கள்	ெபற்றபரி 	என்	தரிசனம்,
ஜமீன்தாரரின்	ேதாழைம.	அதனால்	பண	இலாபம்,	இைவகள்தான்.	ஒேர	ஒ
ஆசாமிதான்,	இவர்கள்	ேபசிய	மாதிரி	எல்லாம்	ேபசவில்ைல.	எங்கள்
வாழ்க்ைகையப்	பற்றி	ஆச்சரியப்பட மில்ைல.	ஒ 	ேயாசைன	மட் ம்	ெசான்னார்.
“ஜமீன்தாரர்,	இந்த	அம்மா டன்	 	வாழ்ந்தால்,	வாழ்க்ைக	இன்பமாக	இ க்
ெமனக்	க தினால்,	உலகமறிய	ரிஜிஸ்டர்	கலியாணம்	ெசய் 	ெகாள்ளட் ேம”



என்றார்.	மற்றவர்கள்ேபால்	மைல	மைலயாக	ஆதாரங்கைளக்	 விக்கவில்ைல.
மிகச்	சாதாரணமாகக்	 றினார்.	அ 	ேகட் 	என்	மனம்	மகிழ்ந்த .	நான்
த் ைவ	மணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	எண்ணிய	கால ம்,	அதனால்	வந்த

வம் க ம்	என்	நிைனவிற் 	வந்த ம்,	மனமகிழ்ச்சி	ம கணேம	ேபாய்	விட்ட .
ஜமீன்தாரரின்	சிரிப் ம்	அந்த	ேயாசைனையக்	ேகட்ட ம்	மைறந் 	விட்ட .	அந்த
ஆசாமி	ேபான	பிற ,	ஜமீன்தார்	ெசான்னார்,	“இந்த	ஆள்,	சாமியில்ைல,
தமில்ைல	என் 	ேப கிற	 யமரியாைதக்காரர்”	என் .	சாமி	 தத்ைதப்	பற்றி

அவர்	ஒன் ம்	ேபசவில்ைல.	இ க்கிறதா	இல்ைலயா	என் 	விஷயேம	ேபசவில்ைல.
அவர்	 றியதில்	அறி 	இ க்கிற !	அ 	பி க்கவில்ைல	ஜமீன்தா க் .
அவ க் 	மட் மா?	உலகத்திேல	பல க் ,	 க்கால்வாசிப்	ேப க் ப்
பி க்கத்தான்	மாட்ேடன்	என்கிற .	
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இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ெபரியதாகட் ம்.	இ 	ேபாதா 	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ேவண் ம்
என் 	ஊதி	ஊதிப்	ெப ைனப்	ெபரிதாக் கிறார்கேள	சி 	பிள்ைளகள்,
கைடசியில்	அ 	டபீர்	என	ெவ த் ப்	ேபாகிறதல்லவா?	அ 	ேபாலாயிற் 	என்
மகிழ்ச்சி.	நான்	 ற்றாலத்திேல	ேவ க்ைகயாக	வாழ்ந் 	ெகாண் ,	ஜமீன்தாரின்
ெகாட்டத்ைத	அடக்கியதாக	எண்ணிக்	ெகாண் 	இ மாந் 	இ ந்ேதன்.	என்
ேவைலத்திறன்	 தலிேல	அந்த	ஜமீன்தா க் 	ேவதைனயாகத்தான்	இ ந்த .
சில	நாள்	ப த்த	ப க்ைகயாகேவ	இ ந்தார்	என் 	அக்காவிடமி ந் 	க தம்
வந்த .	ஆனால்	பிற 	அவர்	பைழயப 	தம 	‘ெகா க்ைக’	காட்ட
ஆரம்பித்தாராம்.	அம்மா ம்,	அக்கா ம்	 தலிேல	இ பற்றி	எனக் க்	க தம்
எ தவில்ைல.	ெகாஞ்சநாள்	கழித் 	ஜாைடமாைடயாக	எ தினார்கள்.	பிற
விஷயம்	 ரா ம்	ெதரிவித்தார்கள்.	நாங்கள்	வாங்கிய	நிலத்ைதப்	பற்றி	ஜமீன்தார்
கட் விட்ட	வழக்கில்	எங்க க் ப்	பிரதி லமாகத்	தீர்ப் க்	கிைடத்ததாம்.
அக்கா ைடய	விைல யர்ந்த	நைககைள	ஜமீன்தாரர்	வீட் ப்	பந் க்கள்	இரவல்
வாங்கிக்	ெகாண் 	ேபானார்களாம்,	தி ப்பித்	தரவில்ைலயாம்.	ேகார்ட் ேல
கற் ரத்ைத	ஏற்றி	அைணத் ச்	சத்தியம்	ெசய்தார்களாம்,	நைக	இரவல்	வாங்கேவ
இல்ைல	என் .	காலிகளின்	ெதால்ைல	அதிகரித் 	விட்டதாம்.	 ற்றாலேம	வந்
விடலாமா?	என் 	ேகட் ந்தார்கள்.	நான்	இைளய	 பதிையச்	சரிப்ப த்தி,
அவைர	அைழத் க்	ெகாண் 	ஊர்	ேபாய்ச்	ேசர்ந்ேதன்.	இ 	ஜமீன்தாரரின்
ேகாபத்ைத	ேம ம்	அதிகரிக்கச்	ெசய்த .	தன்	மக க் 	மணாளனாக
வரேவண் யவன்	தன்	கண்ெணதிரிேலேய	எங்கள்	வீட் ல்	வாழ்வைதப்	பார்த்தால்
அவ க் 	ஆத்திரமாகத்	தாேன	இ க் ம்.	அவ ைடய	ஆத்திரத்ைதக்
கிளப் வ 	ஒ 	விதத்தில்	எங்க க் 	ஆபத் 	என்ற	ேபாதி ம்,	ஒ 	விதத்திேல
எனக் 	ஆனந்தமாகத்தான்	இ ந்த .	மைற கமாக	எதிர்ப்பைத	விட	ேந க்
ேநர்	நின் 	ேபார்	 ரிவ 	ஆண்ைமயல்லவா!	அ ேபால்	இ ந்த 	என்	நிைல.	ஒ
ஜமீன்தாரரின்	ேகாபத்ைத	நாங்கள்	சமாளிக்க	 யா .	ஆனால்	எங்க க் ம்
அந்த	ஜமீன்தாரின்	ேகாபத் க் ம்	இைடேய	இைளய பதி	இ ந்தார்.	ேகாபம்
என்ன	ெசய் ம்	ேகடயம்	இ க் ம்ேபா 	கத்திக் ப்	பயப்ப வாேனன்.	அதி ம்
இைளய	 பதிக் 	நான்	ஊட் 	வந்த	ேராஷ	உணர்ச்சி	ெகாஞ்சநஞ்சமல்ல.
இ தரப்பி ம்	ெசல தான்.	இ தரப் க் ம்	அம் கள்	ஏராளமாகச்	ேசர்ந்தன.
எங்கள்	ஊேர	இரண் 	கட்சியாக	மாறிவிட்ட .	இந்தச்	சமயத்தில்தான்	ெரௗ
ரங்கன்	எங்க க் ப்	பழக்கமான .	இைளய பதிக் 	அவன்தான்	ைகத்த .
அவனிடம்	எங்கள்	ஊர்	ேபாக்கிரிக க் ச்	சற் ப்	பயந்தான்.	அவன்
அவர்க க் 	“அண்ணாச்சி.	“ஏண்டா	பயல்கேள!	உங்கள்	 	நம 	சிஷ்யன்



ெதரி மல்ேலா	உஷாரா	பிைழ ங்ேகா”	என்பான்.	அவர்கள்	தைலையச்	ெசாறிந்
ெகாண்ேட,	“என்ன	அண்ணாச்சி,	அந்த	ஜமீன்தாரன்	ெகா க்கிற	கா க்காக
ஏேதா	ெகாஞ்சம்	ஜால்சாப் க்	காட் கிேறாம்.	ேவெறன்ன	இ க் ’	என்
சமாதானம்	ெசால்வார்கள்.	ரங்க க் 	அந்தப்	ேபாக்கிரி	உலகத்திேல	இ ந்த
மதிப் க் க்	காரணம்	அவன்	இரண் 	 ன் 	தடைவ	அ த 	ெகாைல	 த் க்
ேகசில்	சிக்கி	ெஜயில்	ேபாய்த்தி ம்	பிய தான்.	ஒவ்ெவா 	நாைளக் 	ரங்கேன
ெசால்வான்.	“படவாப்	பயல்கள்	எவனாவ 	வாைல	நீட் னா,	ஆ 	அங் ல	பிச் வா
இ க் ,	ஆ 	மாசம்	ஜயி 	இ க் 	ராணியம்மா	சத்திரத்
திேல	மயிர்	வளர்ந்தா	ெமாட்ைட,	மணி	அ ச்சா	ேசா ”	என் .

இைளய	 பதிக் ப்	பாகம்	பிரித் க்	ெகா க்கப்பட்ட ம்	அவர்	எங்கள்	ஊரிேலேய
வீ க ம்	நிலங்க ம்	வாங்கிக்	ெகாண்டார்.	எங்கள்	ஊர்வாசியாகி	விட்டார்.
எங்கள்	 ம்பம்	ம ப ம்	பிரகாசிக்க	ஆரம்பித்த .	ஆனால்	ஜமீந்தாரர்களின்
சண்ைட	ஓயவில்ைல.	இதனால்	 பதியின்	ெசல்வம்	கைரந் 	ெகாண்ேட	வந்த .
இரண் 	ேப க் ம்	எதி ம்	ேபாட் 	ஏற்பட் 	விட்ட .	ேகாயிலில்	அவர்	ஒ 	நாள்
ஆயிரம்	 பாய்	ெசலவில்	ெசய்வார்.	ம தினம்	இைளய	 பதியின்	ைகங்கரியம்
ஆயிரத் 	ஐந் ற்றில்	நடக் ம்.	அவர்	சங்கீத	கச்ேசரி	ைவத்தால்	இவர்	கச்ேசரி
ைவப்பார்.	அவர்	ஒ 	வீட்ைட	விைலக் 	வாங்கப்	ேபரம்	ேபசினால்	இவர்	அதற்
அதிக	விைல	ெகா ப்பதாகப்	ேபாட் 	ேபா வார்.	அவ ைடய	ேமாட்டார்	6000த்தில்
என்றால்	இவ க் ம்	8000.	இப்ப ப்	ேபாட் 	நடந்ததில்	 பதியின்	பணம்	மிக
விைரவிேல	 ைறய	ஆரம்பித்த .	 பதிக் 	இந்த	ேராஷத்ைத	நான்	தான்
ஊட் ேனன்.	ஆனால்	எனக்ேக	அதன்	ேவக ம்	விைள ம்	பி க்கவில்ைல.	தீபம்
அதிகமாக	எரிகிறேத,	எண்ெணேய	தீர்ந் விட்டால்	பிற 	இ ள்தாேன	 ம்
என்ற	பயம்	ஏற்பட்ட .	நான்	அவர 	ேராஷ	உணர்ச்சிைய	மட் ப்ப த்திச்
ெசான்ேனன்.	அ 	அவர 	ேராஷத்ைத	அதிகரிக்கேவ	ெசய்த .	 ள் கிற
காைளையப்	பி க்கப்	ேபானால்	ைகக் க்	சிக் கிறதா?	அ 	ேபாலாகிவிட்டார்,
இைளய	 பதி.	“அவன்	கிடக்கிறான்	பஞ்ைசப்பயல்!”	என்பார்.	நான்	இ க் ம்வைர
அவன்	தைலநீட்ட	 மா	என்பார்.	சதா	சர்வகால ம்	இந்தப்	ேபச் த்தான்
இ க் ம்.	அவரிடம்	பணம்	பி ங்கவ ம்	ஒவ்ெவா வ ம்	இந்த	உணர்ச்சிையக்
கிளப்பிேய	பணம்	பறிப்பார்கள்.	இைளய	 பதிக் 	இவ்விதமான	ெசல கள்
ெப கிவிடேவ,	எங்கள்	வீட் க் ச்	ெசய்த	ெசல 	தானாகச்	 ங்க	ஆரம்பித்
விட்ட .	அதிகமாக	ஓ கிறேத	 ைட	கவிழ்ந்தால்	என்ன	ெசய்வ 	என்ற
பயந்தான்	எனக் .	இைளய பதி	ெசய் வந்த	காரியங்கள்	எவ்வள
ேவஷத்ைதக்	கிளப்பிற் 	என்பதற் 	ஒ 	உதாரணம்	ேக ங்கள்.	இவ க்

எனப்	ேபசிய	ெபண் க் ம்	ேவேறா 	கடன்கார	ஜமீன்தார க் ம்	கலியாணம்.
கலியாணம்	ெபண்	வீட் ல்.	இைளய	 பதியின்	எதிரில்	மி ந்த	ஆர்ப்பாட்டத் டன்
நடத்தினால்தான்	ெப ைம	என் 	ெபண்ணின்	கலியாணத் க் 	ஏராளமாகச்



ெசல 	ெசய்தார்	அந்த	ஜமீன்தார்.	 ம்பேகாணம்	பாடகராம்	ஒ வர்,	500	 பாய்
ெசலவில்	அவர 	கச்ேசரி	ஏற்பாடாகி	இ ந்த .

அன் 	கல்யாணப்	பந்தலிேல	எள்	ேபாட்டால்	எள்	எ க்க	 யா ;	அவ்வள
ட்டம்,	ேமாட்டார்	ேமல்	ேமாட்டார்	பறந் 	ெகாண் ந்தன.	ஊெரங் ம்

கச்ேசரியின்	ெப ைம	பற்றித்தான்	ேபச் .	இைளய	 பதி	மட் ம்	“கச்ேசரியின்
இலட்சணம்	ெதரியத்தாேன	ேபாகிற ,	பார்க்கத்தாேன	ேபாகிறார்கள்.	காறி
உமிழத்தாேன	ேபாகிறார்கள்”	என் 	 றிக்	ெகாண் ந்தார்.	மாைல	6	மணிக்
கச்ேசரி	ஆரம்பமாக	ேவண் ய 	7	மணி	ஆயிற் ,	8	ஆயிற் 	பாடகர்	வரவில்ைல
என்ற	ேசதிையத்	தான்	ெசான்னான்.	ஜமீன்தார்	அண்டம்	வைர	எகிறினாராம்
ஆத்திரத் டன்.	ைககைளப்	பிைசந் 	ெகாண்டா	ராம்.	“ேமாசம்	ேபாேனன்.
கத்தில்	அந்தப்	பார்ப்பான்	கரிையப்	 சிவிட்டாேன.	எல்லாம்	இந்தப்	ேபாக்கிரி
பதியின்	ேவைல”	என் 	கர்ஜித்தாராம்.	வந்த	ஜனங்க க் ச்	சமாதானங்
றிவிட் ,	உள் ர்	வித்வாைனப்	பாடச்	ெசான்னாராம்.	தான்	இ க் ம்ேபா

ெவளி ர்	பாடகர்கைள	வரவைழக்கலாமா	என்ற	 க்கத்ைதக்	காட்ட,	அவர்	அ
தீர்த்தாராம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்,	சங்கீதச்	கச்ேசரியின்	அழ 	அப்ப 	இ ந்ததாம்.
ஜனங்கள்	ேகலி	ெசய் 	விட்டார்கள்.	ஜமீன்தாரர்	அவமானம்	தாங்க	மாட்டா
தைலையத்	ெதாங்க	விட் க்	ெகாண்டாராம்.	எங்கள்	வீட் ேல	இைளய	 பதி
இ இ 	எனச்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“எப்ப 	 பதியின்	ேவ க்ைக!	இவன்
பா வதற் 	அந்தப்	பார்ப்பா க் 	500	 பாய்	த வதாகப்	ேபசி	அட்வான்ஸ்
ெகா த்தான்.	நான்	அந்தப்	பாடகன்	இங்ேக	வந் 	பாடாதி க்க	1000	 பாய்

வ ேம	ேநற் க்	ெகா த் 	ரங்கைன	அ ப்பிேனன்.	இங்ேக	கச்ேசரி	கிச்ேசரி
ஆகிவிட்ட 	என் 	 றிச்	சிரித்தார்.	இப்ப ேய	ஒவ்ெவா 	காரியத்தி ம்	ஒ வர்
மீ 	ஒ வர்	பாய்ந் 	வந்தனர்.	இரண் 	சிங்கங்கள்	சண்ைட	இ வைதப்
பார்க்கலாம்.	ஆனால்	இைடயிேல	நாங்கள்	சிக்கிக்	ெகாண்ேடாேம.	எங்கள்	சிங்கம்
சாய்ந் விட்டால்	ம கணம்	பைழய	சிங்கம்	எங்கைளப்	பட்சணம்	ெசய் 	வி ேம
என்ற	பயந்தான்.	பணம்	தீர்ந் 	விட்டால்	இந்தப்	பாண	ேவ க்ைக	ஏ ?

எப்ேபா ம்	கிளாஸ்ேகா	மல் ம்	சில்க் 	ஜிப்பா ம்	ேபாட் க்	ெகாள் ம்	இைளய
பதி,	ஒ 	நாள்	தி ெரன் ,	கதர்	சட்ைட ம்	 ணி ம்	அணிந் 	ெகாண் ,

ைகயிேல	காந்திக்	 ல்லாய்	எ த் க்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்ந்தார்.	அவர்	பின்னால்
ரங்கன்	ஒ 	ைகராட் ன ம்	 க்கிக்	ெகாண் 	வந்தான்.	இ 	என்ன	அதிசயம்?
ஏன்	இந்த	ேவடம்?	என்ேறன்	நான்.	“அதிசய மில்ைல,	ேவட மில்ைல.	இ 	 திய
ேபார்”	என்றார்	இைளய	 பதி.

“ேகள்	கண்ேண	விமலா,	நம 	ேதசம்	ெவள்ைளக்காரனிடம்	அ ைமப்பட் க்
கிடக்கிற .	அதனால்	நாம்	உண்ண	உணவின்றி,	உ க்க	உைடயின்றிப்	ப க்கப்



பாயின்றிப்	பரிதவிக்கிேறாம்.	பாரத	மாதா	தைலவிரி	ேகாலமாக	நின் 	அ கிறாள்.
ைகயிேல ம்	காலிேல ம்	விலங் கள்	உள்ளன.	அைத	உைடத் 	எறிந்
ெவள்ைளக்காரைன	 ட்ைட	 ச் டன்	ஓட் 	விட் 	 யராஜ்யம்	ெபற	ேவண் ம்
என் 	மகாத்மா	காந்தி	ெசால்கிறார்.	ஆைகயினால்	காங்கிரசில்	ேச ங்கள்	என்
கதர்க்கைட	ைகலாச	அய்யர்	ெசான்னார்.	நான்	காங்கிரசில்	ேசர்ந் 	விட்ேடன்.”
என் 	இைளய பதி	ெசான்னார்.

“இ 	என்ன	ேகாலம்	 ைரேய.	இ 	உங்க க் 	ஏற்றதா?	ராஜா	ேபால்	நீர்
இ ப்பைத	விட் விட் 	இந்தத்	ெதாழில்	எதற் ?	காங்கிரஸ்	காங்கிரஸ்	என்
ம்மா.	கத்தினார்கள்,	என்ன	பலன்	கிைடத்த ?	ஏைழ	எளியவர்கள்	 கில்

ேபாலீஸ்	த ய 	வி ந்த ம்,	ெஜயி க் ப்	பலர்	ேபான ம்தாேன	மிச்சம்.
நீங்களாவ 	காங்கிரசில்	ேச வதாவ .	த ய ம்	ெஜயி ம்	உங்க க் 	ஏன்?”
என் 	நான்	ெசால்லித்	த த்ேதன்.
“அதற் ள்ேள,	எங்ேக	என்ைன	அ த் 	வி கிறார்கேளா,	ெஜயி க் ப்	பி த் க்
ெகாண் 	ேபாய்	வி கிறார்கேளா	என்ற	பயமா?	 த்த	ைபத்தியம்	நீ,	த ய
படேவண் யவர்கள்	பட்டாகி	விட்ட .	ெஜயி க் ப்	ேபாக	ேவண் யவர்க ம்
ேபாயாகி	விட்ட .	இனிேமல்	அ 	கிைடயா.	இ ந்தா ம்	எங்கைளப்
ேபான்றவர்கள்	இனி	அதிேல	ேசர்ந் விட் ,	அ 	மாதிரி	காரியம்	ேவண்டாம்	என்
த த் 	வி ேவாம்.	இப்ேபா	நடக்க	ேவண் ய 	எல ன்.	அதிேல	காங்கிர க் ம்
ஜஸ் ஸ்	கட்சிக் ம்	சண்ைட.	ஜஸ் ஸ்	கட்சிைய	ஒழித் 	ஆயிரம்	அ 	ஆழத்திேல
ைதக்க	ேவண் ம்.	அதற்காகத்தான்	காந்தி	 ல்லாய்க்காரனாகி	விட்ேடன்”
என்றார்	 பதி.

“ஜஸ் ஸ்	கட்சிையத்	ெதாைலக்கிற ம்	 ழியிேல	ேபாடற ம்	எ க் ?	அைத
நீங்கள்	ெசய்வாேனன்?	இ தானா	உங்கள்	ேவைல?”	என் 	நான்	ேகட்ேடன்.

“உனக் 	என்ன 	ெதரி ம்?	அந்த	ஜமீன்தார்	ஜஸ் ஸ்	கட்சியாம்.	“ஆகேவ
அவனி க்கிற	கட்சிக் 	விேராதமான	கட்சியிேல	நான்	ேசர்ந் 	விட்ேடன்.	அவன்
இ க்கிற	கட்சிைய	ஒழிக்க	ேவண் ம்.	அப்பத்தாேன	அவ ம்	ஒழிவான்.
அதற்காகத்தான்	நான்	காங்கிரஸ்.	நாைளக்	காைலயிேலேய	நம 	வீட் ன்
ன் றம்	ெகா 	ஏற்றப்	ேபாகிேறன்.	நீ	ஒ 	காந்திப்	பாட் 	பாடேவண் ம்.

ெதரிகிறதா”	என்றார்	 பதி.

ைபத்யம்	இதிேல	தி ம்பிற்றா?	என் 	நான்	எண்ணிேனன்.

இைளய பதியின்	அரசியல்	பிரேவசம்.	ேவகமான	பல	மா தல்கைள	உண்டாக்கி
விட்ட .	ரவிவர்மா	படங்கள்	இ ந்த	இடத்திேல,	ேதசியத்	தைலவர்களின்



படங்கள்!	தம் ரா	ஸ் திச்	சத்தம்	நின் விட் ,	ராட்ைடச்	சத்தம்	ேகட்கலாயிற் !
ரங்கன்	ைகராட்ைட	 ற் வான்,	இைளய பதி,	ஆ ராட்ேட!	ஆ ராட்ேட!	என்
ேவ க்ைகயாகப்	பா வார்.	நான்	எங்ேக	அவைரக்	ேகலி	ெசய்கிேறேனா	என் ,
அவராகேவ,	“ஏன்!	என்	ேபாக் 	உனக் 	ஆச்சரியமாக	இ க்கிறதா?	ைபத்யேம!
ஆ 	ராட்ேட!	ஆ ராட்ேட!	என்றால்,	ராட் னம்	ஆ வ 	என்றல்ல!	அர்த்தம்,	ேபா
ஓட்ேட!	ேபா 	ஓட்ேட!	என் 	அர்த்தம்.	ெபரிய	ெபரிய	தைலவர்கள்,	ேபசி,
கஷ்டப்பட் ,	சிைறப்பட் ,	ஜனங்களிடம்	காங்கிரஸ்	பக்திைய	ஊட்
ைவத்தி க்கிறார்கள்.	நமக் 	அ 	இப்ேபா 	பயன்	ப கிற .	ஓட்
நமக் த்தாேன”	என் 	 றினார்.

“ஓட் 	வாங் ம்	ேவைலயிேல,	ஈ பட்டால் டத்	தான்	என்ன,	நீங்கள்	ேவேறார்
பக்கம்	எல க் 	நிற்கக்	 டாேதா?	எதற்காக,	அந்தச்	சனிய டன்	ேமாதிக்
ெகாள்ளேவண் ம்?”	என் 	நான்	கவைல டன்	ேகட்ேடன்.	இைளய பதி	சிரித்
விட் ,	“அசட் ப்	ெபண்ேண!அவன்	ைதரியம்	ெசான்னானாம்,	என்ைன	எதிர்க் ம்
ைதரியம்	எந்தப்	பய க் 	உண் ?	தைலயிேல	ெகாம் 	 ைளத்தவன்	எவன்
வ கிறான்	பார்ப்ேபாம்	என் 	 க்காகப்	ேபசினானாம்.	கதர்க்கைட	ஐயர்
ெசான்னார்.	இவ்வள 	கர்வம்	பி த்தவைனத்	ெதாைலத் க்	கட்டாமல்
வி வதில்ைல.	இதனாேல	எ ேபானா ம்	சரி	எ 	வந்தா ம்	சரிஎன்
தீர்மானித் விட்ேடன்.	ேம ம்	நாேனா	காங்கிரஸ்	கட்சி.	என்ன 	என்ைனச்	ெசய்ய

ம்?	பார்,	ேவ க்ைகைய,”	என் 	மிக ம்	உற்சாகத்ேதா 	 றினார்.	அன்றிர ,
ேபாைதப்பானம்	உட்ெகாள் ம்ேபா ,	ரங்கனிடம்	ெசான்னார்.	“ரங்கா!	இந்தக்
காங்கிரஸ்	ெசால்கிற	சகலவிஷய ம்	எனக் ப்	பி த்தமாகத்தான்	இ க்கிற .
ஆனா,	இந்தத்	ேதவாமி தத்ைதச்	சாப்பிடக்	 டா 	என் 	ேப கிறார்கேள,	அ ,
எனக் த்	 ளி ம்	பி க்கவில்ைல!”	என்றார்.	ரங்கன்,	“அ க க் ,	இதன்	 ைவ
ெதரியா ”	என் 	 றிக்	ேகலி	ெசய்தான்.

அ கள்,	இ கள்	என் 	எந்தக்	காங்கிரஸ்காரர்கைள	ரங்கன்	ேகலி	ெசய்தாேனா,
அவர்களிேல	சிலர்,	ம நாள்	மாைல,	என்	வீட் க் 	வந்தனர்,	ெகா 	ஏற் 	விழா
நடத்த.	நான்,	“தாயின்	மணிக்ெகா ”	பா ேனன்.	பல ம்	 கழ்ந்தார்கள்.
கதர்க்கைட	ஐயர்	எ திக்	ெகா த்தி ந்தார்	ெகா யின்	ெப ைமையப்	பற்றி.
அைத	இைளய பதி	ெகம்பீரமாகப்	ப த்தார்	-	ெகா ம்	அழகாகப்	பறந்த .	பலர்
வீராேவசமாகப்	ேபசினார்கள்.	என்ைன மறியாமல்	எனக்ேக	ஓர்	வைக	மகிழ்ச்சி
பிறந்த .	நாேன	ரங்கைன	அ ப்பி,	கதர்ப் டைவ	வாங்கி	வரச்	ெசான்ேனன்	-
ெகாஞ்சம்	 ரட் 	 ல்தான்	-	என்றா ம்	அைதேய	நான்	அணிந் 	ெகாண்ேடன்
இைளய பதிக் 	கதர்ச்	சில்க்கில்	ஜிப்பா ம்	உயர்தரமான	கதர்ேவட் ம்
இ ந்தன.	சில	நாட்களிேல,	எங்கள்	வீ தான்	காங்கிரஸ்	ஆபீஸ்.
எல ன்	நாள்	ெந ங்க,	ெந ங்க,	எங்கள்	வீ ,	தி விழாக்	ேகாலமாகி	விட்ட .



ஒவ்ெவா நா ம்	பிரசங்கம்,	ஏதாவேதார்	இடத்தில்	-	நான்தான்	ேதசியப்	பாட் ப்
பா வ .	சில	ஊர்களிேல,	இைளய	 பதிையக்	ேகலி	ெசய்ய	ேவண்
ெமன்பதற்காக	உம் டன்	வ கிறபாட் ப்	பா ம்	ேபர்வழி	யார்?	என் டக்	ேகள்வி
ேகட்டார்கள்.	இைளய	 பதிேயா,	ைதரியமாகச்	ெசான்னார்.	“தாசி	விமலா	-
எனக் ச்	சிேனகிைத”	என் .அவர்	அவ்வள தான்	ெசான்னார்.	மற்றப்
பிரசங்கிகேளா,	ேகள்வி	ேகட்டவரின்	சின்ன த்தி,	எனக் ள்ள	சிறப் கைள
அவர்கள்	அறியா 	ேபான 	என்பனவற்ைறப்	பற்றிச்	சரமாரியாகப்	ேப வர்.

மாைல	ேவைலகளிேல	பிரசங்கம்	என்றால்	காைலயிேல	‘ஓட்’	ேபாய்	ேகட் விட்
வந்த	விஷயமாக	விவாதம்	நைடெப ம்.	எதிர்க்கட்சியின்	ேபாக் கள்	பற்றிய
சர்ச்ைசகள்	அதிகமாக	நைடெப ம்.	இைளய பதியிடம்	பணம்	ெப வதற்காகப்
பலர்	பலவிதமாகப்	ேப வார்கள்.

“ேகட் ங்களா,	கந்தப்பன்	ெசால்றைத”	என் 	ஆரம்பிப்பார்	கதர்க்கைட	ஐயர்;
இைளய பதி,	கந்தப்பைன	ேநாக்கி,	“என்னடா	கந்தா?”	என் 	இரண் 	 ன்
தடைவகள்	ேகட் ,	அவன்	“ஒன் மில்லிங்க	-	 ம்மா ங்க	-	பிரமாதமாக
ஒன் மில்லிங்க	-	என் 	இ த்தி த் ம்	ேபசியான	பிற 	ெசால் வான்,
“இ ப் ர்	பக்கத் 	மணியக்கா ,	மீனாட்சி	 ந்தரம்	இ க்கிறாேர,	அவைரச்
சரிப்ப த்தி	விட்ேட ங்க.	இனி	அவர்	நம்ம	கட்சி”	என்பான்.	அவன்	 வ
ேபாதாத 	என் 	கதர்க்கைட	ஐயர்,	அேத	விஷயத்ைத,	வர்ண	ேவைலப்
பா க டன்	விவரிப்பார்.

“அந்த	மணியக்காரைனத்தான்,	உம்ம	எதிரி,	மைல	ேபால	நம்பிக்
ெகாண் ந்தான்.	உள்ளப ேய,	மணியக்கார க் 	அந்தப்	பக்கத்திேல,	நல்ல
ெசல்வாக் .	பய,	இரண் 	 ன் 	ெகாைல	ெசய் 	 ட	இ க்கான்	-	ஒ
சாட்சி டக்	கிைடக்கேல,	அவன்	ெசல்வாக்காேல	ஒ 	ஆறாயிரத் ச்	ெசாச்சம்
ஓட் களாவ ,	அந்தப்	பக்கம்	ேபாயி க் ம்.	நம்ம	கந்தப்பன்,	பார்த்தா	இப்ப
பித் க் ளி	மாதிரி	இ க்கான்.	ஆனா,	எப்ப ேயா	மணியக்காரைன,	மடக்கிச்
சரிப்ப த்தி	விட் க்கான்.	அவன்	இப்ேபா,	கிராமம்	கிராமமாகப்	ேபாய்,
மஞ்சப்ெபட் ,	மஞ்சப்ெபட் ன் 	ேப கிறானாம்”	என் 	ஐயர்	ெசால்லிவிட் ,
“கந்தா!	என்னதான்	ெசய்ேத?	ெசால் !”	என் 	ேகட்பார்.	அப்ேபா தான்	 ட்சமம்
ெவளிவ ம்,	“ஒண் மில்ைலங்க.	மணியக்கார ,	ஜமீன்தாரரிடம்	ஒ 	ஆயிரத்
ஐந் 	கடன்	வாங்கியி க்கான்.	எனக் 	இ 	ெதரி ம்.	அதனாேல	ஒ 	நாள்,
மணியக்காரரிடம்	ேபாயி,	ஆழம்	பார்த்ேதன்.	மணியக்காரன்	ெராம்ப
ேராஷக்கார ங்க,	பார்த்ேதன்.	ஒ 	ேபா 	ேபாட்ேடன்.	“மணியக்காரேர!	நீங்க
என்னேமா,	ஜமீன்தார ,	பைழய	சிேனகிதமாச்ேச,	பரம்பைரப்	பணக்காரராச்ேச,
நா 	நல்ல 	ெசய்தவராச்ேசன் 	அவ க்காகப்	பா 	ப றிங்க,	ஆனா	அந்த



ஆள்,	உங்கைளக்	 றித் 	என்ன	ேபசறான் 	ெதரி மா?	மணியக்காரன்,	என்
பக்கம்	ேவைல	ெசய்யாமலி க்க	 மா?	கடன்பட்ட	க ைத,	காைலக்	ைகையப்
பி த் க்	ெகாண் 	கிடடான்னா	 டச்	ெசய்ய	ேவண் ய தாேன	என்
ெசால்கிறா ”	-	என் 	 பம்	ேபாட்ேடன்.	மணியக்கார க் ப்	பிரமாதமான	ேகாபம்
வந் 	விட்ட .	“அடபாதகா!	இப்ப யா	ெசான்னான்.	ஆகட் ம்	அவைன
ஒழிச் விட் 	ம 	ேவைல	பார்க்கிேறன்.	இந்தப்	பக்கம்	வரட் ம்,	ஓட் க்	ேகட்க!”
என் 	ெகாக்கரித்தான்.	பிற ,	நான்	சமாதானம்	ெசால்லி,	“ஆத்திரப்பட்
ெவளிேய	ஏன்	மணியக்காரேர	 விட ம்!	ெபாட் யிேல,	காட் ங்கேளன்	உங்க
ேவைலைய”	என் 	ெசால்லி	நம்ம	கட்சிக் த்	தி ப்பிேனன்.	ஒப் க்	ெகாண்டா 	-
ழந்ைத	ேமேல	 டச்	சாட்சி	ைவத்தா 	-	நா ம்,	அந்த	ஆயிரத் 	ஐந் ைற

வாங்கித்	தந் வி கிேறன்,	ஒ 	பத் 	நாள்	ேபாகட் ம் 	ெசால்லிவிட் 	வந்ேதன்”
என் 	விரிவாகக்	 வான்.	பிற ,	இைளய பதி	யிடமி ந் 	ஆயிரத் 	ஐந்
ெவளிேய ம்.

அவைனச்	சரிப்ப த்தி	விட்ேடன்.	இவ க் 	இன்ன 	த வதாகச்	ெசான்ேனன்
என்ற	ெசய்திகள்	வந்த	வண்ணமி க் ம்.	இைடயிைடேய,	ரங்கன்	இன்ன
ஆசாமி ைடய	மண்ைடையப்	பிளந் 	விட்டான்	என் 	ேசதி	வந்தப 	இ க் ம்.
இைளய	 பதிக் 	இந்தச்	ெசல 	ேவ !

இந்நிைலயில்	எல க் 	ஒ 	வாரம்	இ க் ம்	ேபா ,	கதர்க்கைட	ஐயர்,	ஒ
ண் 	வீசினார்	-	எங்கள்	 ம்பம்	மீண் ம்	கலகலத் ப்	ேபானதற் க்	காரணம்

அ தான்.	‘ஜமீன்	தார்வாள்	ஒழித் விட்ேடன்	உம்ம	எதிரிைய!	ெதாைலஞ்சான்!
இனி	ெவளிேய	தைல	நீட்ட	 யா ”	என் 	உற்சாகமாகக்	 றிக்ெகாண்ேட,	ஒ
காகிதத்ைத	இைளய பதியிடம்	ெகா த்	தார்.	நான்	பக்கத்திேல	இ ந்ேதன்.
இ வ ம்	ஆவ டன்,	அந்தக்	காகிதத்தில்	எ தப்பட் ந்தைதப்	ப த்ேதாம்.

ேமாசக்காரன்	நம்பாதீர்.

ஜமீன்தார்,	ஊ க் ப்	ெபரியவர்,	உத்தமர்,	த மப்	பிர 	என்ெறல்லாம்	பசப்பித்
திரி ம்	ேபர்வழி	எல க் 	நிற்கிறார்.	இவ ைடய	 ய பம்,	மகா
ஜனங்க க் த்	ெதரியா .	ஆகேவ	நான்	ெதரியப்ப த் கிேறன்.	இந்த	ஆசாமி,
என் டன்	பத் 	வ ஷ	காலமாக	சிேனகமாக	இ ந் 	வந்தார்.	

பிற 	அனாவசியமாக	என்ைனக்	கண்டப 	ஏசி,	ெவளிேய	ெசன்ற டன்,	என்ைன
மிரட் ம்,	என்	 ம்பத்ைத	மிரட் ம்,	ெபாய்க்	ேகஸ்கள்	ேஜா த் ம்,	எங்கைளப்
பல	வழிகளில்	நாசமாக்கிய டன்	என்	நைககைள	இரவல்	ேகட் 	வாங்கிக்
ெகாண் 	ேபாய்,	தி ப்பித்	தராமல்	‘வாயில்	ேபாட் க்	ெகாண்டான்.”	இப்ப ப்பட்ட



ேமாசக்கார க் ,	ஓட் ப்	ேபா வ ,	மஹா	பாபம்.	ேகாஹத்தி,	சி ஹத்தி	ேபான்ற
பாதகமா ம்.

மகா	ஜனங்கேள!	என்மீ 	இவ்வள 	ஆத்திரப்பட் ,	இவ்வள 	ெகா ைம ம்
ஜமீன்தார்	ெசய்ததற் க்	காரணம்	என்ன	ெதரி மா?	ெசால்கிேறன்	ேக ங்கள்.
எனக் 	எப்ேபா ேம	காந்தி	மகாத்மாவிடம்	பக்தி	உண் .	ஒ 	நாள்,	நான்	ஒ
ெபரிய,	அழகான	மகாத்மா	காந்தி	படம்	வாங்கிவந் ,	மாைலயிட் ,	ந க்
டத்தில்	ெதாங்கவிட் ந்ேதன்.	ஜமீன்	தாரர்,	அந்தப்	படத்ைதக்	கண்ட ம்,

க ம்ேகாபம்	ெகாண் ,	மகாத்மாைவ	ஏேதேதா	இழிவாக,	ெசால்லத்	தகாத
வார்த்ைத	கைளச்	ெசால்லி	ஏசி,	படத்ைத	எ த் வி 	என் 	கட்டைள	யிட்டார்.
நான்	எவ்வளேவா	த த் ப்	பார்த்ேதன்.	ெகஞ்சிப்	பார்த்ேதன்.	 ரட் ப்	பி வாதம்
ெசய்தார்.	எனக் க்	ேகாபம்	வந் 	விட்ட .	நான்,	என்	உயிர்	ேபானா ம்,
மகாத்மாவின்	படத்ைத	மட் ம்	எ க்க	விடமாட்ேடன்	என் 	ெசான்ேனன்.

மகா	ஜனங்கேள!	பாவி,	உடேன	என்ைனப்	பி த் க்	கீேழ	தள்ளிவிட் ,
மகாத்மாவின்	படத்ைத	எ த் க்	கீேழேபாட் ,	 ள் ளாக	உைடத்தான்.
இ தான்	எங்க க் ள்	விேராதம்	உண்டான	காரணம்.	மகாத்மாவின்	படத்ைத
உைடத்த	மகா	பாவிக் 	மகாஜனங்கள்	மறந் ம்	ஒ 	‘ஓட் ’ டத்	தரக் டா .

இப்ப க்
தாசி	கமலா

கதர்க்கைட	ஐயரின்	இந்தக்	காகிதத் ண் 	கண் ,	இைளய பதி
சந்ேதாஷத்தால்	ஒ 	 ள் த்	 ள்ளினார்.	இைளய	 பதி	இைத	உரத்த ரலில்
ப த் க்	ெகாண் ந்தைதக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்த,	என்	அக்கா	சேரெலன
ெவளிேய	வந் ,	இைளய பதிையக்	 ம்பிட் 	விட் ,	“இந்த	ேநாட் ஸ்	ேபாடப்
ேபாகிறீர்களா?”	-	என் 	ேகட்டாள்.	ஐயர்,	“ஆமாம்!	கமலா!	உன்	ைகெய த்ைத ம்
ேபாட்ேடா	எ த் 	இந்த	ேநாட் ஸ்	ஒ 	இ பதினாயிரம்	ேபாட் 	ஊெரங் ம்	வீசப்
ேபாகிேறாம்	-	ஒழிந்தான்	இேதா ”	என் 	 றினார்.	என்	அக்கா	சாந்தமாக,
ஆனால்	உ தி டன்,	“இைத	நான்	அ மதிக்க	 யா .	இதற் ச்	சம்மதிக்க

யா ”	என் 	 றினாள்.	அப்ேபா	இைளய பதி	எங்கைளப்	பார்த்த	பார்ைவ,
அப்பப்பா,	இப்ேபா 	எண்ணிக்	ெகாண்டா ம்	ந க்கம்	பிறக்கிற ;	அவ்விதம்
இ ந்த 	அந்தப்பார்ைவ.	எங்கள்	 ம்பத்ைதக்	ெக க் ம்	ெந ப்ைபக்
கக்கிற் .	
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அக்காவின்	ேபச்ைசக்	ேகட் 	இைளய பதி	க ங்ேகாபம்	ெகாண்டதிேல
ஆச்சரியப்ப வதற்	கில்ைல.	ஏராளமான	பணச்ெசல 	அவ க் ;	அந்தப்
பக்கத்திேலேய,	ெசல்வாக் 	யா க் ;	அவ க்கா?	அல்ல 	பைழய
ஜமீன்தார க்கா?	என்ப தான்,	ேபச்சாக	இ ந்த ;	ேபாட் 	பலம்;	இந்த	நிைலயில்,
பைழய	ஜமீன்தாரரின்	ெசல்வாக்ைகச்	சிைதக்கக்	 ய	ஒ 	ஏற்பாட் க் ,	என்
அக்கா	 ட் க்கட்ைடப்	ேபாட்டால்	இைளய பதிக் க்	ேகாபம்	வராமலி க் மா!
அக்காவின்	ேபாக் 	எனக் ம்	ஆச்சரியமாகேவ	இ ந்த .	எங்கள்	 ம்பத்ைதக்
ெக த் ,	அக்காவின்	வாழ்ைவேய	பாழக்கின	பைழய	ஜமீன்தாரர்மீ
எந்தவிதமான	பழி	 மத்தினா ம்	த ம்;	அவ ைடய	மன	நிம்மதிையக்	ெக க்க
என்ன	ெசய்தா ம்	நல்ல தாேன.	ஊரார்	ேகவலமாகப்	ேப ம்	ப 	அக்காவின்
நிைலைமையக்	ெக த்தவ க் 	இந்தச்	சமயத்திேல,	இழி ம்,	பழி ம்	ஏளன ம்
எதிர்ப் ம்	கிளம்பட் ேம;	அவர்	எவ்வள 	ெபரிய	சீமானாக	இ ந்த	ேபாதி ம்,
அவ ைடய	மன க் 	ேவதைனதர,	எங்களா ம்	 ம்	என்பைத	அவர்
உணரட் ேம!	அக்கா	ஏன்,	இைதத்	த க்க	ேவண் ம்!	-	என் 	எண்ணிேனன்.
உண்ைமயில்	எனக் ம்	ேகாபம்	வந்த .	இைளய பதி	அதிகமாக	ஒன் ம்
ேபசவில்ைல.	அவ ைடய	ேகாபம்,	ேபசக்	 ட	 யாதப 	அவைரச்	ெசய்
விட்ட .	கண்கள்	சிவந் 	விட்டன.	இேததடா	 திய	ஆபத் 	என் 	நான்	பயப்படத்
ெதாடங்கிேனன்.	விஷய	மறியாமல்	அக்கா,	வீண்	பி வாதம்	ெசய்கிறாள்.
அவ க் 	விளக்கமாகக்	காரணங்கைளக்	 றினால்,	சம்மதிப்பாள்	என்
எண்ணி	நான்,	நிைலைமையத்	ெதளி ப த்தி,“அக்கா!	பச்சாதாபப்ப கிறாயா
அந்தப்	பாவிக் !	நம 	 ம்பத்ைத	நாலாவழியி ம்	ெக த்தவ க் ,	உன்
மனதிேல	எள்ளள ம்	க ைண ம்	ெகாள்ளாேத	வம் கள்	எவ்வள !	வழக்
எவ்வள !	ஊர்க்காலிகைள	ஏவிவிட் 	நமக் 	எவ்வள 	ெதால்ைலகள்
ெகா த்தார்.	நமக்ெகன் 	ெகா த்த	நில லத்ைதக் ட,	ேகஸ்	ேஜா த்
அபகரித் க்	ெகாண்ட	அந்த	ஆசாமிக் ப்	பாடம்	கற்பிக்க	இ 	சரியான	த ணம்.
ைபத்யக்	காரத்தனமாக,	பைழய	பாசத்ைத	எண்ணிக்	ெகாண் ,	பி வாதம்
ெசய்யாேத”	என் 	 றிேனன்.	நான்	விளக்கமாகக்	 றக் ற,	அக்காவின்
கண்களிேல	நீர்	தாைரதாைரயாக	வந்தேத	தவிர,	எங்கள்	ஏற்பாட் க் க்
சம்மதிப்பதாக	ஒ 	வார்த்ைத	வரவில்ைல.

“பன்னிப்பன்னிக்	ேகட்கேவண்டாம்	விமலா!	 மா	 யாதா?	என் 	ஒேர
ேபச்சாகக்	ேகட் வி ,	கைடசி	 ைறயாக,”	என் 	இைளய பதி	கர்ஜித்தார்.	ஐயர்
ேபசினார்.	“ஜமீன்தார்வாள்!	ஆயிரம	தடைவ	ேகட்டா ம்	விமலா	பத்தாயிரம்	தடைவ



ெகஞ்சினா ம்,	கமலா	நம 	ஏற்பாட் க் 	சம்மதிக்கேவ	மாட்டாள்.	என்ன
இ ந்தா ம்	நாெமலல்õம்	சாதாரண	‘ம ஷர்’	தாேன!	திரி ர ந்தரி	சாட்சியாக,
உமக் 	ஒ 	ெக தி ம்,	 ேராக ம்	நான்	ெசய்யமாட்ேடன்	என் 	ேகாயிலிேல,
சத்யம்	ெசய் 	ெகா த்தி க்காேள	கமலா,	எப்ப 	அைத	மீ வாள்”	என்றார்.
நாங்கள்	திைகத் ப்	ேபாேனாம்.	இைளய பதி,	என்னய்யா	இ ,	ஏேதேதா
ேப கிறாய்!	-	என் 	சற் 	எரிச்ச டன்	ேகட்டார்.	அவைளேய	ேக ங்கேளன்	-
என் 	ஐயர்	 ம்பாகக்	 றிவிட் 	ஜமீன்தார்வா க் ,	 ேராகம்	ெசய்கிறாள்
இவள்,	என்பைத	விளக் வதற் த்தான்	இந்த	ேநாட் ஸ்	ேபாட	ேவண் ம்	என்ற
ேபச்ைச	எ த்ேதேன	தவிர,	நாம்	ெஜயமைடவதற் ,	இ 	ேதைவ மில்ைல	என்
றிக்	ெகாண்ேட,	ேநா ைசக்	கிழித்ெதறிந் 	விட் ,	“எனக் ச்	சில

தினங்களாகச்	சந்ேதகம்;	நம 	எல ன்	இரகசியங்கள்,	எதிரிக் 	எப்ப ேயா
ெதரிந் ,	அவன்	ஒவ்ெவான் க் ம்	ஒ 	மாற் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்ேட	வ வைதக்
கண்ேடன்,	எப்ப 	யடா	இங்கி ந் 	விஷயம்	ெவளிேய	ேபாகிற 	என்
ேயாசித்ேதன்,	ேயாசித்ேதன்	ெகாஞ்சத்திேல	உண்ைம	 லங்க	வில்ைல.	கைடசியில்
கண் பி த்ேதன்.	கமலாைவேய	பைழய	ெஜமீன்தார்	இங் 	உளவாளியாக்கிக்
ெகாண் க்கிறார்	என்ற	உண்ைம	ெதரிந்த .	பைழய	சிேனகமல்லவா!	ேம ம்,
தங்ைக	இவ்வள 	நல்ல	நிைலைமயில்	இ ப்ப ம்,	அவ ைடய	தயவில்	தான்
வாழ்வ ம்	எப்ப ப்	பி க் ம்!	இந்தக்	காரியம்	ெசய் ,	பைழயப 	ஜமீன்தாரரின்
சிேனகிதத்ைதப்	ெபற் ,	ெஜாலிக்கலாம்,	என் 	சபலம்	தட் 	விட்ட .	இேலசாக,
விஷயம்	எனக் 	எட் ற் .	சரி,	என் 	ஒ 	ஆைள	இந்த	விஷய	மாகக்
கவனிக் ம்ப ,	ஏற்பா 	ெசய்ேதன்	-	பிற தான்	 	விவர ம்,	கமலா	ெசய்கிற
ேராக ம்	ெதரியவந்த .	ேநற் 	மாைல,	திரி ர	 ந்தரி	ேகாயிலில்	ஜமீன்தாரைர

இவள்	சந்தித்	தி க்கிறாள்.	பிரகாரத்தில்	நின் 	ெகாண் 	இ வ ம்	இெதல்லாம்
நம 	காலவித்யாசம்	என் 	 றிக்	ெகாண்டார்களாம்.	கைடசியில்	திரி ர ந்தரி
சாட்சியாக,	நான்	உங்க க் 	ேகேடா,	 ேராகேமா	ெசய்வதில்ைல	என் 	இந்தப்
பத்தினி,	அந்த	உத்தம க் ச்	சத்தியம்	ெசய் 	தந்தாளாம்.	இைதத்	ெதரிந்த
பிறேக,	இப்ப 	ஒ 	ேநாட் ஸ்	ேபாட	ேவண் ெமன் 	ேகட்ேபாம்,	அப்ேபா
இவ ைடய	 ட் 	தானாக	ெவளிப்	பட் வி கிற ,பார்ப்ேபாம்	என் 	ஒ 	 க்தி
ெசய்ேதன்.	நான்	நிைனத்தப ேய	இ க்கிற ”	என் 	விஸ்தாரமாகக்	 றி

த்தார்.	இைளய பதிக் க்	ேகாபம்	ஜுர	ேவகத்தில்	ஏறிற் .	சகஜந்தாேன.
எனக் ம்	க ைமயான	ேகாபம்.	என்	ஆத்திரத்தில்	நான்	கண்டப 	அக்காைவத்
திட் விட் ,	“யா ைடய	தயவிேல	இப்ேபா 	நீ	ஒ 	‘ம ஷியாக’	வாழ்கிறாேயா,
அவ க்ேக	 ேராகம்	ெசய் 	ெகாண் க்கிறாய்,	உன்	 கத்தில்	விழிப்பேத	பாபம்.
ேராஷ	மானமி ந்தால்,	அைர	 ணம்,	இங் 	இ க்கலாமா	நீ.	நீதான்
மானங்ெகட் 	இங் 	இ ந்தா ம்,	நான்	எப்ப 	இ ப்ேபன்”	என்
ஆேவசமா ேனன்.	அக்காவின்	கண்களிலி ந் 	நீர்	வழிந்த .	இப்ேபா
எண்ணிக்	ெகாண்டால்	என்	மனம்	பத கிற ;	ஆனால்	அப்ேபா 	கண்ணீ க் ப்



பதில்	இரத்தேம	வழிந்தா ம்	சரி	என் 	எண்ணிேனன்.

அக்கா	அதிகமாகப்	ேபசவில்ைல.	“விமலா!	என்	வாழ்க்ைகயிேல,	இப்ப ப்பட்ட	இ
வி வ 	சகஜமாகி	விட்ட .	ஒவ்ெவா 	சமய ம்,	ஏதாவெதா 	சந்ேதகம்	என்
மீ 	எ கிற .	நான்	கள்ளி	என் ம்	 ேராகி	என் ம்	 ற்றப்ப கிேறன்.	வீணான
பழிகைளச்	 மந் 	திரிகிேறன்.	 மிக் ப்	பாரமாய்,	ஊேர	என்ைனக்	ேகவலமாகப்
ேபசினேபா ம்,	ஜமீன்தார்	என்ைனக்	ெகா ைம	ெசய்தேபா ம்,	என்	மனம்	இன்
அைடகிற	அள 	ேவதைன	அைடயவில்ைல.	உன்	ேபச் த்தான்,	என்ைனச்
சாக க் ம்	கைடசி	விஷச்ெசாட் ,	விமலா	என்	மீ 	பலமான	பழிைய	ஐயர்
மத்திவிட்டார்.	பாபம்!	அவர்மீ 	தவ 	இல்ைல.	அவ க் க்	ேகாபம்	வந்த ம்

சகஜம்.	என்	மீ 	பழி	தீர்த் க்	ெகாள்ளச்	சமயம்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்	-
கிைடத்த 	-	ெஜயமைடந்தார்.	என்	ேநசத்ைதப்	ெப வதற் 	அவர்	ெசய்த
யற்சியில்	ெஜயம்	அைடந்	தி ந்தால்,	இப்ேபா 	அவர்	என்ைனக்	ெக க்க,

இவ்வள 	பா பட	ேவண் ய	அவசியேம	இரா ”	-	என் 	ேபசிக்	ெகாண்ேட
இ க்ைகயில்,	ஐயர்	“சர்ேவஸ்வரா!	ெபண்க க் ,	இ 	சர்வசாதாரணமான
ஆ தமாகி	வி கிறேத,	தங்கள்	 ற்றத்ைத	மைறக்க	மகா	சாமர்த்தியமாக,	அவன்
என்ைனக்	ெக க்கப்	பார்த்தான்,	நான்	இணங்கவில்ைல.	ஆகேவ	என்	மீ 	பழி
மத் கிறான்	-	என் 	ேபசிவி கிறார்கள்.	ெப ம்பா ம்	அறி த்	ெதளி

இல்லாதவர்	நம்ப ம்	ெசய்கிறார்!	ஜமீன்தார்வாள்!	எனக் க்	கிஞ்சித்ேத ம்,	அந்த
மாதிரி	சபலம்	உண்டான 	கிைடயா .	வீண்	பழி,	அவ்வள 	தான்	நான்	ெசால்ல

ம்”	என் 	சற் ச்	ேசாகமாகக்	 றினார்.	இைளய பதி	“இ க்கட் ேம	ஐயர்,
நீ,	என்ன	இவைள	இச்சித்தால்	தவறா!	இவள்	என்ன	மகாராணிேயா!”	என்
ெவ ப் ம்	அலட்சிய ம்	கலந்த	 ரலில்	ேபசினார்.	இந்தப்	ேபச் க் 	ஒ 	பதி ம்
தராமேலேய	அக்கா,	தன்	ேபச்ைசத்	ெதாடங்கினாள்.

“விமலா!	என்	பைழய	வாழ் 	பாழாகிவிட்ட	பிற ,	உனக்ேக	ெதரி ம்.	நான்	 ட்டம்
அதிகம்	ேச கிற	ேகாயி க் ப்	ேபாவதில்ைல	என்ப .	திரி ர ந்தரி	ேகாயிலில்
ட்டம்	வ வ 	கிைடயாதல்லவா;	அதனாேல	தான்	அங் 	ெசன்ேறன்	-	ேநற்

தற்ெசயலாகத்தான்	ஜமீன்தாரைர	அங் 	பார்த்ேதன்	-	அவ ம்	அங் 	எல ன்
சம்பந்தமாகக்	ேகாயிலில்	அர்ச்சகைரக்	காணேவ	வந்தி ந்தார்.	நாங்கள்	ேபசின
உண்ைம.	நான்	அவ க் க்	ெக தல்	ெசய்வதில்ைல,	 ேராகம்	ெசய்வதில்ைல
என் 	சத்தியம்	ெசய் 	தந்த ம்	உண்ைம.	ேகாயில்	அர்ச்சகர்	எங்கள்	ேபச்ைசக்
ேகட் க்	ெகாண் தான்	இ ந்தார்.	அவர்	ெசால்லித்தான்	இவ க் ம்	இந்த
விஷயம்	ெதரிந்தி க் ம்.	ஆனால்,	நான்	இைளய பதிக் த்	 ேராகம்	ெசய்ய
எண்ணின 	மில்ைல,	இந்த	எல ன்	விஷயமாக,	இங் 	நைடெப ம்	எந்த
ஏற்பாட்ைட ம்	நான்	கவனித்த மில்ைல,	நான்	கஷ்டகாலத்ைத	எண்ணிக்
கவைலப்பட் க்	ெகாண் க் ம்	நிைலயில்,	எனக் 	இ தானாம்மா	ேவைல,



எல ன்	இரகசியத்ைத	உளவறிந் 	ெவளிேய	 ற,	எப்ப ேயா	ஐய க் ச்	சமயம்
கிைடத்த .	உன்	மனதிேல,	என்ைனப்	பற்றி	எவ்வள 	ேகவலமாக	எண்ணிக்
ெகாண் க்கிறாய்	என்ப 	ெதரிய	ஒ 	சந்தர்ப்பம்	கிைடத்த .	 ேராகி	என் ,
எப்ேபா 	என்	மீ 	உங்க க் ச்	சந்ேதகம்	ஏற்பட்டேதா,	இனி,	இங் 	நான்
இ க்கக்	 டா .	நீங்கள்	நிம்மதியாக	வாழ்வ ,	என்னால்	ெக வாேனன்.	நான்
ேபாகிேறன்	-	உலகம்	ெராம்பப்	ெபரிய 	அம்மா	-	அனாைதகள்	 டப்
பிைழக்கிறார்கள்	-	அ ம்	 யாவிட்டால்,	ஆழமான	ஆ 	கிண 	 ளம்
ஏராளம்”	என் 	 றிவிட் ,	வீட்ைட	விட் ச்	ெசன்றாள்.

அம்மா,	இப்ப ம்	ேபச	 யாமல்,	அப்ப ம்	ேபச	 யாமல்	திணறினார்கள்.	சில
நாட்க க் ப்	பிற ,	அக்கா,	தானாக	வந் வி வாள்	என் தான்	நான்	எண்ணிக்
ெகாண் ந்	ேதன்.	எங்க க் த்	 ரபந் 	ஒ வள்	-	அவள்	வீட் ேல	-	பக்கத்
ஊர்	-	அக்கா	தங்கியி ப்பதாக்	ேகள்விப்	பட்ேடன்.	எல ன்	 ந்தபிற ,	நாேம
ேநரில்	ேபாய்,	ஏேதா	இரண் 	சமாதானம்	 றி	அைழத் க்	ெகாண் 	வரலாம்
என் 	ைதரியாம	கத்தான்	இ ந்ேதன்.

எல ன்	ேவைலேயா	 ம் ரமாகி	விட்ட .	நாள்	ெந ங்க	ெந ங்க,	ெசல
அதிகரித்த .

“ ன் ரா ைடய,	ேதசபக்திையப்	பா ங்கள்	-	ஒ 	ைபசாக் ட	உங்க க் ச்
ெசல 	ைவக்க	மாட்ேடன்.	என்	பணேமதான்	ெசலவி ேவன்.	இ 	ேதச
ேசைவக்கான	காரியமல்லவா?	இதற் ச்	ெசலவாகாத	பணம்,	ேவ 	எதற் ?
என் 	ேப கிறார்”	-	என் 	எல க் ப்	பத் 	நாட்க க் 	 ன் 	 கழ்ந்
ேபசினவைரப்	பற்றி,	எல ன்	நா 	நாட்கள்	இ க் ம்ேபா ,	“ ன் ரார்	விஷயம்
ெகாஞ்சம்	சந்ேதகமா	யிட் .	அவ ைடய	ம மகன்,	எதிர்க்கட்சிக் 	ேவண் ய
வனாம்,	ம மக க் 	விேராதமாகப்	ேபாக	 யாெதன் 	ேப கிறார்.	ேம ம்,
ெகாஞ்சம்	பணத்ைத ம	ெதளித் 	விட் ப்பார்கள்	ேபாலி க்கிற .	ேவ
ேயாசைன	ெசய் 	பயனில்ைல	என் ,	ஒ 	இ ப 	பச்ைச	ேநாட்
ன் ராரிட ம்,	ஒ 	பத் ,	ம மகனிட ம்	தள்ளி,	பாண் ரங்க	ஸ்வாமி

ேகாயிலிேல,	ெகாண் 	ேபாய்	சத்யம்	வாங்கி	விட்ேடன்”	என் 	ேபசினார்.

“ஆ ம்	நா ம்	பத் 	-	சாந் ர்	வட்டத்திேல	பத்தாயிரம்	ஓட் 	நமக் த்தான்,
சந்ேதகேம	ேவண்டாம்,”	என்ற	ைதரியமான	ேபச் 	எல க் 	நா 	நாட்க க்
ன் 	வைரயில்	இ ந்த .	பிறேகா,	“ஆறிேல	ஒ 	இரண் 	உைதத் க்	ெகாள் ம்

ேபாலி க் 	-	நா ன் 	ேபாட்ட	கணக் ச்	சரிப்பட் 	வரா ,	அங்ேக	‘ஒண் ’
ேத வேத	கஷ்டம்”	என் 	ேபச் மாறி,	ஒ 	நா 	ஆயிரத்ைதச்	ெசலவிட்டால்தான்
தலில்	ேபாட்ட	‘ ள்ளி’	சயின்ப 	நடக் ம்	என் 	ேபசினர்.	பல	வழிகளி ம்



ெசல தான்	-	ெதால்ைலதான்	-	இவ்வள ம்	ேபாதாெதன் ,	எல க் 	இரண்
நாட்க க் 	 ன் 	நைடெபற்ற	 ட்டத்திேல	ஒ பிரசங்கி,	இைளய பதிக்
‘எக்கச்சக்கமான’	நிைலைமைய	ஏற்ப த்தி	விட்டான்,	அவன்	காங்கிரசிேலேய,
என்னேமா	தீவிரவாதியாம்!	ஜனங்க ைடய	மனதிேல	உற்சாக ட்டக்	 ய	ெபரிய
பிரசங்கி	என் 	ெசால்லி,	தந்தி	ேமல்	தந்தி	அ த் ,	வரவைழத்தார்கள்	அவன்
வந்தேபாேத,	ஒ 	மாதிரியான	ஆசாமி	என் 	எனக் ப்பட்ட .	எத்தைனேயா
பிரசங்கிகள்	அ வைரயில்	வந்தி க்கிறார்கள்	-	எல்ேலா ம்	ேநேர	என்
வீட் ற் த்தான்	வ வார்கள்;	ஸ்ேடஷ க் 	ஐயர்	ேபாவார்.	அைழத் 	வ வார்.
இ தான்	வா க்ைகயாக	நடந் 	வந்த .	இந்தப்	பிரசங்கிைய	அைழத் 	வர
ஸ்ேடஷன்	ெசன்றி ந்த	ஐயர்,	தனியாக	வீ 	வந்தார்.	“ஏனய்யா!	ஆசாமி,
வரவில்ைலேயா?”	என் 	இைளய பதி	ேகட்டார்.	ஐயர்,	 ன்சிரிப் டன்,	ஆனால்

ம் த்தனமாக,	“வந் விட்டார்,	காங்கிரஸ்	ஆபீசிேலேய	தங் வதாகச்	ெசால்லி
விட்டார்”	என்றார்.	எனக் க்	ேகாபம்	இைளய பதி,	“கிராக்கா	அந்த	ஆசாமி”
என் 	ேகலியாகக்	ேகட்டார்.	“நமக் 	எப்ப யி ந்தால்	என்ன!	காரியம்
ஆகேவண் ம்.”	என் 	 றி	விட் ,	“பாரதப்	பிரசங்கி	பார்த்தசாரதி	ஐயங்கா ம்
வந்தி க்	கிறார்	-	அவைர ம்	இன் ,	நம்ம	 ட்டத்திேல	ேபசச்	ெசால்லி
யி க்கிேறன்”	என்றார்.

அன் 	மாைலக்	 ட்டம்,	அமளியில்	 யாத ,	எங்களிடம்	ஆள்	அம் 	ஏராளமாக
இ ந்ததால்தான்.	எல ன்	பிரசாரக்	 ட்டம்	கைடசியில்	தர்க்கமாக	 ந்த 	-
தைல	உ ேமா	என் 	நாங்கெளல்லாம்	பயப்ப ம்ப யாகி	விட்ட .

ேதசியப்	பாட் கள்	பா ,	தைலைம	வகித்த	கதர்க்கைட	மாேனஜர்,	ேபசியான
பிற ,	 தலிேல,	பாரதப்	பிரசங்கி	பார்த்தசாரதி	ஐயங்காைரப்	ேபசச்
ெசான்னார்கள்!	அவ ம்,	ஆனந்தமாக	ஒப் க்	ெகாண்டார்.	அவர்	ேபச
எ ந்த ேம,	 திய	பிரசங்கிக் ,	அவர்	ெபயைரச்	ெசால்லேவ	இல்ைலேய,
த் ராமலிங்கமாம்.	 கம்	க க த்த .	தக்ளிைய	எ த் ச்	 ற்றிக்

ெகாண் ந்தார்.	பாரதப்	பிரசங்கி,	இைதக்	கண் ,	எப்ப 	ரசிக்க	 ம்.	ஆ ம்
ெபண் மாக,	அர்த்த	ராத்திரியில்	ஆயிரக்கணக்கானவர்கள்	 ,	அவ ைடய
பாரதப்	பிரங்கத்ைதக்	ேகட்ப 	வழக்கமாம்.	அப்ப ப்பட்டவ ைடய	பிரங்கத்ைத
அலட்சியமாகக்	க தி,	 த் ராமலிங்கர்,	தக்ளிைய	எ த்த ம்,	ஐயங்கா க் க்
ேகாபம்	பிறந்த .	கிண்டலாகப்	ேபச	ஆரம்பித்தார்!	பகவான்	கி ஷ்ண
பரமாத்மாவின்	ைகயிேல	பாஞ்ச	சன்யம்	என் ம்	சங் 	இ ந்ததல்லவா,	அ ேபால,
நம 	இளம்	பிரசங்கியார்	கரத்திேல,	‘தக்ளி’	இ க்கிற !	என்றார்.	ஜனங்கள்,
ைகெகாட் ச்	சிரித்தனர்.	அந்தப்	பிரசங்கிேயா,	ேகாபிக்க மில்ைல,
ெவட்கப்பட மில்ைல,	தக்ளிைய	எ த் 	மைறத் 	விட மில்ைல,	சாவதானமாக
ற் க்	ெகாண் ந்தார்.



பாரதப்	பிரசங்கி,	பாரதத்ைதேய	ெசால்லிவி வார்	ேபாலி ந்த 	-	எல ைன
மறந் ,	 ேராபைத	 யி ரிந்த ,	அரக் 	மாளிைக	கட் ய ,	ச னியின்
சாகசம்,	 தலியவற்ைறப்	பற்றி	விஸ்வாராமாகப்	ேபசினார்.	இைடயிைடேய,	இனி
நம 	இைளய பதி	அவர்கள்	எல க் 	நின்றி க் ம்	விஷயமாகச்	சில
வார்த்ைதகள்	ேப கிேறன்	-	என் 	 வார்	-	ஆனால்	பைழயப ,	பாரதேமதான்
ேப வார்.	எல ன்	சமய	மல்லவா!	எதிர்க்கட்சிக்	 ட்டத்திேல	ேபசினதற் ,	என்ன
பதில்	 கிறார்கள்,	பார்ப்ேபாம்	என் 	ஆவேலா 	வந்தி ந்தனர்.
ஏராளமானவர்கள்,	அவர்களிடம்,	அர்ஜுனன்	தவம்,	சகாேதவன்	பதிகம்	என்
இப்ப ேய	ேபசினால்,	எப்ப ப்	ெபா ைமயாகக்	ேகட் க்	ெகாண் க்க	 ம்.
ஜனங்கள்	கைனத் ம்,	இ மி ம்,	ைக	தட் ம்,	பிரசங்கத்ைத	 த் க்
ெகாள் ம்ப 	ஜாைட	காட் யனார்கள்.	பாரதப்	பிரசங்கி	இந்தச்	 ட்சமத்ைதப்
ரிந் 	ெகாள்ளேவ	ெகாஞ்சம்	ேநரம்	பி த்த .	கைடசியில்	இனி	 யா 	என்
கண் 	ெகாண் ,	பிரசங்கத்ைத	 க்கத்	ெதாடங்கி,	“மகா	ஜனங்கேள!	 ண்ய
மியாம்	நம 	பாரத	 மியில்,	பண்ைடய	நாட்களிேல	இ ந் 	வந்த	தானம்,	தர்மம்,

ேயாகம்,	யாகம்,	தவம்,	ெஜபம்,	ஆலயம்,	அபிேஷகம்,	சனாதனம்,	சாத்வீகம்
தலான	சிறந்த	 ைறகள்,	ேகவலம்,	நீசராகிய,	ெவள்ைளக்காரன்	இங்ேக

வந்ததால்	நாசமாகி	ஜன	ச கத்திேல,	நவநாகரீகம்	எ ம்	ேமாகம்	 ந் ,	பக்தி
மார்க்கம்	பாழாகி,	ஆச்சாரம்	அழிந் ,	மதாச்சாரம்	சதாச்சாரம்	யா ம்	ெகட் ,
வர்ணாஸ்ரமத்ைதேய	ைகவிட் ,	மக்கள்	நீ	என்ன	உயர் ?	நான்	என்ன	மட்டம்?
என் 	ேப ம்	அள க் ,	நாஸ்தீகர்களாக மாகி	விட்டனர்.	நாட் க் ச்	 யராஜ்யம்
வந்தால்,	இந்தச்	சர்வநாசத்திலி ந் 	நாம்	தப்ப	 ம்.	நம 	 ர்வீகப்
ெப ைமைய,	ம ப ம்	நிைல
நாட் ய,	மதம்	ெகடாம ம்,	ஜாதி	ஆச்சாரம்	பாழாகாம ம்	பார்த் க்	ெகாள்ளலாம்.
ப ம்	 லி ம்	ஒேர	 ைறயில்	தண்ணீர்	 த்த ,	இந்தப்	பாரத	 மியிேலதான்!
பத்தினியிடம்	யமதர்	மேன	ேதாற்ற ,	இந்தப்	பாரத	 மியில்தான்!	நா ேவதம்,
ஆ 	சாஸ்திரம்,	அ பத்ெதட் க்	கைலஞானம்	இ ப்ப ,	இந்தப்	பாரத
மியில்தான்!	-	என் ,	பஜைனேய	பாடத்	ெதாடங்கினார்.	பலமான,	ைக

தட் த க் ப்	பிற ,	பிரசங்கிையத்	தைலவர்	வற் த்தி	உட்காரைவத் 	விட் ,
த் ராமலிங்கனாைரப்	ேபசச்	ெசான்னார்.	ஆரம்பேம	ேவகமாக	இ ந்த .

“மகாஜனங்கேள!	நான்	பாரதப்	பிரசங்கியல்ல	-	பாரத	மாதாவின்	ேசவகன்!”	என்
றினார்	-	உடேன	மக்கள்	சந்ேதாஷ	ஆரவாரம்	ெசய்தனர்.	பாரதப்	பிரசங்கியின்
கத்திேல	அச 	தட்ட	ஆரம்பித்த .

“பாரதக்	கைதையக்	 றி,	அதிேல	இ ந் ,	பல	உதாரணங்கைளக்	காட் ,
ஐயங்கார்	ேபசினார்	-	நான்	அப்ப ச்	ெசய்யப்ேபாவதில்ைல	-	பாரதம்	ெதரியாததால்



அல்ல	-	இந்தக்	காலத் க் ப்	பாரதம்	ேதைவயில்ைல	ஆதலால்.”

மீண் ம்	சந்ேதாஷ	ஆரவாரம்	கிளம்பிற் .

“பாரதத்ைத	மறந் வி ங்கள்.	பாரதம்,	 ம்பச்	சண்ைட.	அ 	 டேவ	 டா .
பாண்டவ ம்	ெகௗரவ ம்	சண்ைடயிட் ப்	பாரதநாட்ைடப்	ப களமாக்கினர்.

க்ேஷத்திர	மனப்பான்ைம	 டா .	நமக் ள்	தாயாதிச்	சண்ைட	ஏற்படக்
டா ,	ஏற்படாதி க்க	ேவண் மானால்,	நாம்	பாரதத்ைத	மறக்க	ேவண் ம்.

ேம ம்,	பாரதத்திேல	 றி	இ க்கிற,	எைத ம்	நாம்	இந்தக்	காலத்தில்	காண ம்
யா .	நைட ைறக் க்	ெகாண் 	வர ம்	 யா 	-	ஐவ க் ப்	பத்தினி	-

பத்தினிைய	ைவத் ச்	 தா வ 	-	ஒவ்ெவா 	ேதசத் க் ப்	ேபா ம்	ேபா ம்
அர்ஜுனன்	ஒவ்ெவா 	கன்னிைய	மணம்	ெசய் 	ெகாள்வ 	-	 ரியைன	மைறயச்
ெசய்வ 	-	இைவகெளல்லாம்	நம்மால்	 மா,	நமக் த்	ேதைவயா?	நாம்	ஏன்
நமக் த்	ேதைவயற்ற	அந்தப்	பாட் 	கைதகைளக்	ேகட் க்	ெகாண் 	காலத்ைத
வீணாக்க	ேவண் ம்.

இதற் ,	மிகப்ெபரிய	சந்ேதாஷ	ஆரவாரம்	கிளம்பிற் .	அேதேபா 	பாரதப்
பிரசங்கிக் க்	ேகாபம்	பிரமாதமாகி	,	எ ந் 	நின் .

“பாரதத்ைதக்	ேகவலமாகப்	ேப கிற	இந்த	வாலிபரின்	வாைய	அடக்க,	ஒ 	பத்
நிமிஷம்	அவகாசம்	தரேவண் ம்”	என் ,	தைலவைரக்	ேகட்டார்.

“உட்கார்!	உட்கார்”	என் 	ஜனங்கள்	 ச்சலிடலாயினர்.

சிலர்,	“ெபரியவர்,	பாபம்.	ஏேதா	ேபசட் ேம”	என்றனர்.

ழப்பத்ைத	அடக்க,	 த் ராமன்,	ஒ 	நைகச்	 ைவைய	வீசினார்.

“மகா	ஜனங்கேள!	அவர்,	ப ம்	 லி ம்	ஒேர	 ைறயில்	தண்ணீர்	 த்ததாேம,
அந்தக்	காலத் 	ஆசாமி”	என்றார்.

பத் 	நிமிஷங்களாயின	சந்ேதாஷச்	சந்த 	அடங்க.

“இ ,	பாரதேதசத்ைத	பரங்கி	ஆள்கிற	காலம்!	இந்தப்	பரங்கி	ஆட்சிைய,	பாரதப்
பிரசங்கி,	விஸ்தாரமாக	எ த் க்	 றிய,	பாஞ்சசன்யம்,	சக்ரா தம்,	காண் பம்,
பா பதாஸ்திரம்,	எதனா ம்	த க்க	 யவில்ைல.	ஆைகயினாேல,	இப்ேபா
நமக் ,	அந்த	ஆ தங்கைளப்	பற்றிய	பிரசங்கம்	ேதைவ	இல்ைல	இப்ேபா 	நமக்



ேவண் ய ,	ஒற் ைம,	கட் ப்பா ,	வீரம்,	தியாகம்,	எல்ேலா ம்	ஓர்	 லம்	என்ற
எண்ணம்.	இதற் 	 ற்றி ம்	ேக 	ெசய் ம்	 ைறயிேல,	பாரதப்	பிரசங்கி,	பைழய
கால	வர்ணாஸ்ரமத்ைத	ஆதரித் ப்	ேபசினார்.	இங் 	நமக் ள்	நா 	ஜாதி
இ ப்ப 	சரி	என் 	 றினால்.	அந்த	நா 	ஜாதியிேல,	பிராமண	ஜாதி	உயர்ந்த
என் 	 றினால்,	பிற 	நாம்	எந்த	நியாயத்ைதக் றி	ெவள்ைளக்காரைன	விரட்ட

ம்	-	அவன்	 வாேன,	உலகத்திேல	ஒ 	வர்ணாஸ்ரமம்	இ க்கிற ,	அந்த
ைறப்ப 	ெவள்ைளக்காரர்,	உயர்ந்த	ஜாதி,	க ப்பர்	தாழ்ந்த	ஜாதி!	மஞ்சள்	நிறம்

பைடத்த	சீனர்கள்	இைடயிேல	உள்ள	ஜாதி	-	என் 	ேப வார்களல்லவா!

இந்த	வாதம்,	ஜனங்க ைடய	மனைத	மிக ம்	கவர்ந்த 	பாரதப்	பிரசங்கியின்
ேகாபத்ைத ம்	அதிகமாகக்	கிளறிவிட்ட 	ஆேவசம்	வந்தவர்	ேபாலேவ	ஆ னார்.
ஏேதேதா	 றினார்.	ேமைஜையத்	தட் த்	தட் ப்	ேபசினார்.	 ட்டத்திேல,	கலகம்
ஆரம்பித் 	விட்ட .

உட்கார்!	ேப !	உட்கார்!	-	என்ற	சத்தம்	மாறி	மாறிக்	கிளம்பிற் .

இந்தச்	சந்த யில்,	விஷமிகள்	யாேரா,	கற்கைள	வீசினர்.	எங்கி ந்ேதா	ஒ 	பன்றி
ட்டத்திேல	 ந்த .	பாரதப்	பிரங்கிையப்	பின் றமி ந் 	யாேரா

பி த்தி த்தனர்.	எங்கள்	ஆட்கள்,	மிகச்சிரமப்பட் ,	அைமதிைய	ெகாண்
ேபாயினர்.	 த் ராமலிங்கம்,	 ட்டத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	நடத்தி,	பல	அரசியல்
க த் க்கைளப்	ேபசினார்.	ஆனால்,	அவ ைடய	ேபச்சிேல	ெப ம்ப தி,
ஜாதியால்	வந்த	ேக ,	மதத்தின்	ெபயரால்	ெசய்யப்ப ம்	அநீதி,	ஆகியைவ
பற்றிேய	இ ந்த .
ட்டம்,	 ந்த	பிற ,	பிரசங்கிைய	வீட் க் 	வ ம்ப ,	இைளய பதி

அைழத்தார்.	அவர்,	அன்றிரேவ	ேவ 	ஊ க் ப்	ேபாவதாகக்	 றிவிட் ப்
ேபாய்விட்டார்.

அவர்	ேபானபிற ,	கதர்க்கைட	ஐயர்,	அலட்சியமாகக்	 றினார்.

“ெபரிய	வாயா 	அவன்!	காங்கிரஸ்	ேபார்ைவயிேல	உலா ம்	 னாமானா”	என்றார்.	
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அன்ைறய	 ட்டத்திேல	நடந்த	அமளியால்,	இைளய	 பதிக் 	எல ன்
விஷயமாக ம்,	கட்சிப்	பிரதி	கட்சியாகப்	பிரிந் 	இ ப்ப 	பற்றி ம்	ெவ ப்ேப
உண்டாயிற் .	கதர்க்கைட	ஐயர்,	மிகக்	கஷ்டப்பட் ,	அந்த	ெவ ப்ைப	மாற்றினார்.
அவ ைடய	சாமர்த்தியத்தினால்,	அந்த	ெவ ப்ேப,	ேராஷ	உணர்ச்சியாக	மாறிற் .
இந்தச்	சில்லைறக்	தகரா கைளக்	கவனிக்கேவ	 டா .	ஆயிரம்	இரண்டாயிரம்
பாய்	ெகா த் க்	 திைர	வாங் கிேறாம்.	வண் யில்	 ட் ம்ேபா ,	 திைர

ெகாஞ்சம்	 ரட் த்தனம்	ெசய்தால்,	அதனால்	ெவ ப்பைடந் 	 திைரேய
ேவண்டாம்	என் 	 றி	வி வதா!	அரசியலில்	இ ேபான்ற	சங்கடம்	சாதாரணம்	-
சமாளித் த்தான்	ஆகேவண் ம்.	நமக்காவ ,	எவ்வள 	ெதால்ைலக ம்
சஞ்சலங்க ம்	ஏற்பட்டா ம்	கைடசியிேல,	ெஜயம்	நிச்சயம்	-	ஏெனன்றால்,
ஜமீன்தாரர்	எவ்வ 	பா பட்டா ம்,	நம்ைமப்	பற்றித்	தப் ப்	பிரசாரம்	ெசய்
ைவத்தா ம்	நாம்	சார்ந்தி க்கிற	காங்கிரஸ்	கட்சி	மீ 	ஒ 	 ைற ம்	 றத்
ணிய	மாட்டார்!”	என்றார்	கதர்க்கைட	ஐயர்.	“காங்கிரஸ்	கட்சி	மீ 	 ைற	 றேவ
யாேதா!	ேபாமய்யா	ேபாம்!	நாம்	அந்தக்	கட்சியில்	இ க்கிேறாம்	என்பதற்காக,

அந்தக்	கட்சி	அப்ப க்கற்ற 	என் 	 றி	வி வதா!”	என்ற	இைளய பதி,
ேகட்டார்.	“நான்	ெசான்ன	வார்த்ைதகைளத்	தாங்கள்	சரியாகக்	கவனிக்கவில்ைல.
காங்கிரஸ்	கட்சியிேல	 ைறேய	கிைடயா 	என் 	நான்	 றவில்ைல.	 ைற றத்
ணியமாட்டார்	என் தான்	ெசான்ேனன்.!	 ட்சமமாகக்	கவனிக்க	ேவண் ம்	என்

ேபச்ைச!	 ைறகள்	உண் .	ஆனால்	 றத்	 ணி 	கிைடயா !	ஏெனனில்	அந்தக்
கட்சியின்	கீர்த்திைய	அவ்வள 	 ரம்	பரப்பிவிட்டார்கள்.	 ைற	 றினால்
ஜனங்கள்	நம்பமாட்டார்கள்	என்ற	அச்சம்	எவ க் ம்	ஏற்ப ம்.	ஆகேவதான்
காங்கிரைச	 ைற	 ற	அவ க் த்	 ணி 	கிைடயா 	என் 	ெசான்ேனன்.
தங்க க் 	மட் மல்ல,	எனக் ம்	நன்றாகத்	ெதரி ம்.	காங்கிரசிேல,	பல	 ைறகள்
உள்ளன.	ேநற் ப்	ேபசினாேன	ஒ 	 னாமானா	அவைனப்	ேபான்றவா க் க்
காங்கிரஸ்	இடம்	தரலாேமா!	தந் தாேன	இ க்கிற !	அப்ப ப்	பட்டவர்கள்,
மனதிேல	எண்ணிக்	ெகாண் க்கிற	ராஜ்யம்	இ க்ேக	அ 	நம்
ேபான்றவா க் க்	ெகாஞ்ச ம்	பி க்கேவ	பி க்கா .	ஜாதிகேள	இ க்கப்படா
என்ப 	அவர்கள்	திட்டம்.	இ 	நைடெபறக் ய	காரியமா,	ேதைவயா?	சாரதா
சட்டம்	என் 	அனாவசியமாக,	அக்ரமமாக	ஒ 	சட்டம்	ெகாண் 	வந் 	அைதப்
பிரமாதப்ப த் கிற 	காங்கிரஸ்	கட்சி.	நம 	ேதசத்தின்	ெகௗரவம்	என்ன,
எப்ப ப்பட்ட	சத் ஷர்கள்,	ஆழ்வாராகி	நாயன்மார்கள்,	அவதரித்த	ேதசம்,
அப்ப ப்பட்டவர்கள்	காலத்திலி ந் 	நைட	ெப கிற,	கலியாண	காரியமாக,
இவர்கள்	ஒ 	கட் த்திட்டம்	ெசய்ய	லாேமா	-	ெசய்கிறார்கள்!	இப்ப 	ஆயிரம்



இ க் ,	அவர்கள்	ெசய்கிற	தவ கள்.	இந்தத்	தவ கள்	எல்லாம்	எனக்கா
ெதரியா ?	இந்தத்	தவ கள்	எல்லாம்	ஜனங்களின்	காதிேல	இப்ேபா 	ஏறா .
அவ்வள 	அதிகமாக,	அதன்	கீர்த்தி	பரவி	இ க்கிற ”	-	என் 	ஐயர்
விளக்கமாகச்	ெசான்னார்.	இைளய	 பதிக் த்	தி ப்தி	ஏற்பட்ட .	“அப்ப ச்
ெசால் ங்கள்.	“பதினாலாம்	ேததி	 ட்டத்தில்,	ஒ 	பயல்	ேபசினாேன,
கவனித்தீரா?”	என் ,	ேவெறார்	விஷயத்ைதக்	கிளறினார்	இைளய பதி.
“பதினாலாம்	ேததியா!	ஓ!	ஆமாம்	-	ஆமாம்	-	ஜமீன்தாரர்	எ ம்	தசகண்ட
ராவண ைடய	 டைலப்	பி ங்கி	மாைலயாகப்	ேபாட் க்	ெகாண்டால்தான்
பாரதமாதா க் ப்	பரி ரணத்	தி ப்தி	ஏற்ப ம்	என் 	ேபசினாேன	-	அைதத்
தாேன...”	என் 	ஆர்வத் டன்	ேபசிய	ஐயைர,	இைளய பதி	த த் ,	“அ
அல்லய்யா!	 யராஜ்யம்	என்றால்	எப்ப 	இ க் ம்	என் 	வர்ணித்தாேன	ஒ 	பய!”
என் 	நிைனைவக்	கிளறினார்.	ஐயர்	 ரிந் 	ெகாள்ள	வில்ைல.	“பாட் க் டப்
பா னாேன,	ஒ வ க் ச்	ேசா 	இல்ைலன்னா	உலகத்ைதேய	அழிச்சி
வி ேவாம் ”	என்றார்	இைளய பதி.	அப்ேபா ம்	 ரியவில்ைல.	“பார்ப்பாைன
ஐயன் டச்	ெசால்ல	மாட்ேடாம்	என் 	பா னாேன”	என் 	இைளய பதி
ெசான்னார்	-	ஐய க் ப்	 ரிந்த 	-	“ஓ!	அவைனச்	ெசால்கிறீர்களா?	ஆமாம்	-	பய
மண்ைடக்	கர்வி!”	என்றார்.	“அவன்,	 யராஜ்யத்திேல	பணக்காரர்களின்	ெகாட்டேம
அடக்கப்பட்
வி ம்.	எல்ேலா ம்	ராஜா	ஆகிவி வார்கள்	என் 	ஏேதேதா	உளறினான்!	அப்ப ப்
பட்ட	ராஜ்யம்	ஏற்ப வ 	நல்லதா?”	என் 	ேகட்டார்.	“ஏற்படவா	ேபாகிற !	சில
பித் க் ளிகளின்	ேபச் 	அ .	ஆனால்	ஒன் ;	காங்கிரஸ்	மகாசைப
இப்ப ப்பட்டவர்க க் 	இடம்	தரக் டா .	தவ தான்,	 ைறதான்”	என்றார்	ஐயர்.
எனக் 	அவர்கள்	ேபச் 	ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .	ஆனால்	அந்தக்	கட்சியினால்
நாட் க் ச்	சிலர்	சில	நன்ைமயான	காரியங்கைளச்	ெசய்ய	ேவண் ெமன்
எண்ணினால்	ேகாபிக்	கிறார்,	ெவ ப்பைடகிறார்,	ேகவலமாகப்	ேப கிறார்.
பணக்காரரின்	ஆட்சியாக	இரா 	 யராஜ்யம்	என்றால்	இைளய பதி	பைதக்கிறார்.
பைழய	ஜாதிமத	ேபதங்கள்	ஒழிந் 	எல்ேலா ம்	ஒன் 	என்ற	எண்ணம்	வளர்ந்
திய	 ைற	ஏற்ப ம்	என் 	ெசான்னால்	கதர்க்கைட	ஐயர்	ேகாபிக்கிறார்	-	ஆனால்
எங்கள்	ஊரிேல	காங்கிர க் 	 க்கிய	 ஷர்கேள	அந்த	இ வர்தான்!
காங்கிரசிடம்	அன் 	ெகாண்ட	மக்கள்	எங்ேக	இந்தச்	 ட்ச	மத்ைதத்	ெதரிந்
ெகாள்கிறார்கேளா	என் 	 ட	நான்	பயப்பட்ேடன்.	ஆனால்	ஜனங்களால்
இைளய பதிைய	அறிந் 	ெகாள்ள	 யவில்ைல.	எல னில்	அவர்	பிரமாதமான
ெவற்றி	ெபற்றார்!	ஊெரங் ம்	தி விழா	ேபாலக்	ெகாண்டா னார்கள்.
ெத க்களிேல	ேதாரணங்கள்!	ேகாயில்களிேல	அபிேஷகம்	ஒ 	ெபரிய	ெபா க்
ட்டம்.	அதிேல	பல	ேபர்	இைளய பதிையப்	பாராட் ப்	ேபசினார்கள்.	வீட் ேல

சிறந்த	 ைறயில்	வி ந் !	கதர்க்கைட	ஐய க் ச்	சன்மானம்.	ரங்கன்	எல னில்
ெஜயித்தால்	தனக் த்	தங்கத்	ேதாடா	ெசய் 	ேபாட	ேவண் ம்	என்



ெசால்லியி ந்தான்.	தங்கத்ேதாடா	ெசய்தார்கள்.	ஆனால்	அைதப்	ேபாட் க்
ெகாள்ள	 யவில்ைல.	எல னன் 	நடந்த	அ த யில்	அவன்	ைகயில்	பலத்த
காயம்,	கட் 	கட் க்	ெகாண் ந்தான்.	ேதாடா	பிற ,	இப்ேபா 	இரண்
நாட்க க் த்	ெதன்னந்ேதாப்பிேலேய	வாசம்	ெசய்ய	ேவண் ம்	என் 	ரங்கன்
ெசான்னான்.	இைளய பதி	அதற்கான	ஏற்பா 	ெசய்தார்.	ேதாற்ற	ஜமீன்தாரர்
ஊரில்	இ ந்தால்	ேகவலம்	என் 	எண்ணிப்	பழனிக் ப்	ேபாய்விட்டார்!	எங்கள்

ம்பத்ைதக்	ெக த்தார்	பணத்தின்	பலத்தால்!	அவ ைடய	பணபலத்ைத
எதிர்த் 	அ க்கக்	 ய	பணபலம்	என்னிடம்	இ ந்த .	அவர்	பழனி	ெசன்றார்.
ரங்கா!	அவர்	பழனிக் ப்	ேபாய்	பஞ்சாமிர்தம்	சாப்பி வார்,	அ ம்	அவ க் க்
கசப்பாகத்தான்	இ க் ம்.	நமக்ேகா,	பழனிக் ப்	ேபாகாமேலேய	பஞ்சாமிர்தம்
கிைடத் 	விட்ட !	என் 	 றி	மகிழ்ந்ேதன்.	எங்கள்	மகிழ்ச்சி	ேவகத்தில்	நான்
அக்காைவப்	பற்றிேயா	அவைளத்	ேத க்	ெகாண் 	ெவளிேயறிய	அம்மாைவப்
பற்றிேயா	எண்ணிப்	பார்க்க மில்ைல.	ஒ 	சந்ேதாஷ	ஆரவாரம்.	பல
தைலவர்களிடமி ந் 	வாழ்த் த்	தந்திகள்	வந்த	வண்ணம்	இ ந்தன!
பத்திரிைககளிேல	இைளய பதியின்	ேபாட்ேடா	ெவளிவந்த .	இைளய பதியின்
இைணயில்லா	ெவற்றி	என் 	ஒ 	காலணாப்	பாட் ப்	 த்தகம்	ெவளிவந்த .

சில	தினங்க க் ப்	பிற ,	ஐயர்,	ெகம்பீரமான	 ரலிேல,	“இந்த	எல னில்
ெஜயித்த 	ஒ 	பிரமாதமானதல்ல.	உங்க ைடய	ெகௗரவத் க் ம்
ெசல்வாக் க் ம்	 ணத் க் ம்,	இ 	ஒ 	அல்பகாரியம்.	நீங்கள்,	மந்திரியாக
ேவண் ம்	-	அ 	உண்ைமயான	மகிழ்ச்சியாக	இ க் ம்”	என் 	 றினார்.
“உனக் 	இ க் ம்	ஆைசயிேல	நீ	என்ைன,	மந்திரியாகமட் மா,	ராஜாவாகக்
டச்	ெசய் வி வாய்!	ஆனால்	உன்னிடமா	இ க்கிற 	அதற்கான	மந்திரசக்தி!”

என் 	இைளய பதி	ேகலி	ெசய்தார்.	ஐயர்	சிரிக்கவில்ைல.	“உம் ைடய	ஜாதகப்
பலைன	பாரதப்	பிரசங்கி	பார்த்தசாரதி	ஐயங்காரிடம்	ேகட் த்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்.	அவர்	வாக் 	எப்ேபா ம்	ப தாவதில்ைல.	அவர்தான்	எனக் ச்
ெசான்னார்.	உமக் 	நிச்சயமாக	ஒ 	மந்திரி	ேவைல	கிைடக் ம்	என் ;
அதனாேலதான்	நான்	அதற்கான	காரியத்ைதத்	ெதாடங்கிவிட்ேடன்”	என்
றினார்.	“காரியமா?	என்ன	காரியம்?”	என் 	ேகட்டார்,	இைளய பதி.	ஐயர்,

“இந்த	எல னிேல	உமக் க்	கிைடத்த	ெஜயத்தாேல	ஜில்லா	 வ ம்	உம
ெபயர்	பிரபல்யமாகிவிட்ட .	மாகாணக்	காங்கிரசிேல	உமக் ச்	ெசல்வாக் 	இனி
ஏற்பட	ேவண் ம்;	அப்ேபா தான்	மந்திரி	ேவைல	நிச்சயம்;	அதற்காக	நாம்	வடக்ேக
ேபாய்	வரேவண் ம்”	என்றார்.	இைளய பதி	சிரித் க்ெகாண்ேட	“என்ன	ஐயர்!
எல னிேல	பட்ட	சிரமத்தாேல	 ைள	 ழம்பி	விட்டேதா!	மாகாணத்திேல
ெசல்வாக் ப்	ெபற	மாகாணத்ைத	விட் விட் 	வடக்ேக	ேபாக	ேவண் ம்	என்

கிறீேர,	இ 	என்னய்யா	விந்ைத”	என் 	ேகட்டார்.	விந்ைத மல்ல
ேவ க்ைக மல்ல;	உமக் த்	ெதரியா 	 ட்சமம்.	காங்கிரசின்	ஜீவநா 	 த்திரக்



கயி 	எங்ேக	இ க்கிற 	ெதரி ேமா?”	என் 	ேகட்டார்.	அன் 	ஒ நாள்	ஒ
பிரசங்கி	காங்கிரசின்	ஜீவநா 	ைகராட்ைடயிேல	இ க்கிற 	என் 	ெசான்னாேன
என் 	 றினார்,	இைளய பதி.	“அ 	ஜனங்க க்காகச்	ெசய்யப்பட்ட
பிரசங்கமல்லவா?	அைதத்	தள் ங்கள்.	காங்கிரசின்	 த்திரக்	கயி
வடக்ேகதான்	இ க்கிற 	–	பம்பாய்	–	வார்தா	–	சபர்மதி	–	கல்கத்தா	–	 ல்லி	–
இப்ப ப்பட்ட	இடங்களிேலேய	நாம்	அங் ச்	ெசன் 	ெசல்வாக்ைகத்	ேத க்
ெகாண்டால்	ேபா ம்.	இங் ள்ள	மாகாண	காங்கிரஸ்	நம 	ம மீ 	தவ ம்
ழந்ைதயாகிவி ம்”	என்றார்.	
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“இ 	எனக் த்	 ளி ம்	பி க்கவில்ைல.	நம 	பக்கத்திேல	இ க் ம்	காங்கிரைச
வடக்ேக	இ க்கிறவர்கள்	ஆட் ைவப்ப 	என்றால்,	அ 	என்ன	நியாயம்”	என்
ேகட்டார்	இைளய பதி.	ஐயர்	 ன்சிரிப் டன்	“நான்	ெசான்ேனனா	நியாயம்	என் .
நிைலைம	அவ்விதம்	இ க்கிற .	அ 	சரியா,	தவறா	என்பைதப்	பற்றிச்	சர்ச்ைச
ெசய் 	ெகாண் ப்பதா	நம்	ேவைல.	காரியமல்லவா	 க்கியம்!	காங்கிரசிேல
ேசர்ந்ேதாம்	கா ம்	ெகாஞ்சம்	ெசலவிட் ,	ேகவலம்	ஒ 	ஜில்லா	ேபார் க் ப்	ேபாய்
உட்கா வ தானா	நம 	ேநாக்கமாக	 ந் 	வி வ !	வண் ப்	பட்டைற
வரதராஜு ம்	வாணக்கைட	ேகாவிந்த ம்	 ட	ெஜயித்தி க்கிறார்கள்,	இந்த
ஜில்லா	ேபார் 	ேதர்தலில்	-	காங்கிரசின்	தயவினாேல!	அப்ப 	ெஜயித்தவர்க டன்
ஒ வராக	-	பத்ேதா 	பதிெனான்றாக	-	இ ந் 	வி வதா!	ெசச்ேச!	உம
அந்தஸ் க் 	இ 	ேபாதா .	வடக்ேக	ெசன் 	ெபரிய	காங்கிரஸ்	தைலவர்கைளக்
கண் 	ேபசி	அவர்க ைடய	சிேனகிதத்ைதப்	ெபற் க்	ெகாண் 	வந் 	விட்டால்
மாகாணக்	காங்கிரசிேல	உம 	மதிப் 	உயர்ந் வி ம்.	மந்திரி	ேவைல ம்
நிச்சயமாகக்	கிைடத் வி ம்.	பாைஷ	ெதரியாத	ஊரிேல	ேபாய்	நாம்	யாைரப்
பி த் 	இந்தக்	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாள்வ 	என் 	ேயாசிக்கிறீ .
ெதரிகிற 	உம 	 கத்திலி ந் !	அதற் க்	தக்க	ஏற்பா 	ெசய் 	விட்ேடன்.	என்
உறவினன்	ஒ வன்	 ல்லி
யிேல	ேவைலயில்	இ க்கிறான்	-	சர்க்கார்	உத்ேயாகம்	-	அவ க் ப்	ெபரிய	ெபரிய
தைலவர்கெளல்லாம்	பழக்கம்.	அவன்	நமக் ச்	சகல	உதவி ம்	ெசய்வான்.”	என்றார்
“பேல	ஆசாமி	ஐயா	நீர்!”	என் 	இைளய பதி	பாராட் னார்.	காங்கிரஸ்
தைலவர்கைளக்	கண் 	ேபசி	நம 	காரியத் க் ச்	சாதகமான	நிைலைமைய ம்
உண்டாக்கிக்	ெகாள்ளலாம்;	அேதா 	காசி	கயா	பிரயாைக	அேயாத்தி	பண்டரி ரம்
தலிய	திவ்ய	ேஷத்திரங்கைள ம்	தரிசித் க்	ெகாண் ,	ேபாகிற	கதிக்

நல்ல ம்	ேத க்	ெகாள்ளலாம்	-	பல	வைகயி ம்	பலன்	உண்டா ம்”	என் 	ஐயர்
றினார்.	“யாத்ைர	ேபாகிற	மாதிரியாகக்	கிளம்ப	ேவண் யதா?”	என் 	ேகட்டார்

இைளய பதி	“அடடா!	 க்கியமான	விஷயத்ைதக்	 றாமல்	மற்றவற்ைறச்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந் 	விட்ேடேன.	அ த்த	மாதக்	கைடசியில்	அகில	இந்தியக்
காங்கிரஸ்	அரி ராவிேல	நைடெப கிற 	-	நாம்	அதற் ப்	ேபாகிேறாம்	-	அப்ப ேய
இந்தக்	காரியெமல்லாம்	 த் க்	ெகாள்கிேறாம்”	என்றார்.	ஐயர்	ெசான்ன	பிற
மளமள	ெவன் 	ஏற்பா கைளச்	ெசய்தார்	இைளய பதி.	பண ைட,
பரவாயில்ைல;	 ந்திரித்	ேதாப்ைப	விற் வி 	என்றார்	கணக்கப்	பிள்ைளயிடம்.
ேவ 	சில	இடங்களிேல	பணம்	கடன்	வாங்கினார்.	சில	நைககைள ம்	விற்றார்.
ஆக	ெமாத்தம்	பத்தாயிரம்	 பாய்	கிைடத்த .	நா ம்	ஐய ம்	இைளய பதி டன்



தல்	வ ப் 	வண் யிேல	கிளம்பிேனாம்.	ரங்கன்	 ன்றாவ 	வ ப்பிேல	வந்தான்.

பல	வ ஷங்களாகக்	காங்கிரசிேலா	அல்ல 	ேவ 	ஏதாவ 	கட்சியிேலா	ெதாடர்
இ ந்தாலல்லவா,	இைளய	 பதிக் ,	அரி ராவில்	என்ெனன்ன	நைடெப ம்’	யாரார்
வ வார்கள்,	என்ெனன்ன	ேப வார்கள்	என்ப 	ெதரி ம்.	 த்	ெதாடர் ;	அதி ம்,
பைழய	ஜமீன்தாரிடம்	ெகாண் ந்த	பைகைமையக்	காட் க்	ெகாள்ள	ஒ
சந்தர்ப்பம்	என்பதற்காகத்தாேன,	இைளய பதி	எல னிேலேய	ஈ பட்டார்!	எனேவ
அவ க் ,	அவ்வள 	அக்கைற	இல்ைல,	கட்சியிடேமா,	அந்தக்	கட்சியின்
ேவைலகள்	என் 	எைத	எைதேயா	பற்றி	ஐயர்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தைதப்	பற்றிேயா,
ேகாயிலிேல	அர்ச்சகர்	ெசய்கிற	சஹஸ்ர	நாமத்தின்	ெபா ள்	விளங்கிவி கிறதா,
அங் 	ெசல் ம்	பக்தர்க க் !	ெதரிவதில்ைல	-	என்றா ம்,	அர்ச்சகரின்
சத்தத்ைதக்	ேகட் ம்	ேபா 	சித்தத்ைத	அைலயவி வ 	மகாபாபம்	என்
எண்ணிக்	ெகாண் ,	பயபக்தி டன்	ேகட் க்	ெகாண் தாேன	இ க்கிறார்கள்!
அ ேபாலேவ	இைளய பதி,	காங்கிரசின்	ஆரம்பம்	-	வளர்ச்சி	-	திட்டம்	-
காங்கிரசார்	சர்க்காரிடம்	ேபாட்ட	சண்ைடகள்	ஆகியைவ	பற்றி	ஐயர்	விஸ்தாரமாகப்
ேபசிக்	ெகாண் 	வந்தைதக்	ேகட் க்	ெகாண் ந்தார்.	எனக் ச்	சிரிப் த்தான்	-
ஆனால்	என்ன	ெசய்வ !	ஐயர்	விஷயத்திேல	இைளய பதிக் ,	மதிப்
அதிகமாகி	விட்ட	ேநரம்	அ .	பயணத்தின்	ேபாத	நைடெபற்ற	பல	விஷயங்கள்,
இைளய பதிக் 	ஐயரிடம்	இ ந்த	மதிப்ைப	ேம ம்	ேம ம்	அதிகரிக்கச்
ெசய்தத .	ஏதாவேதார்	இடத்திேல	ரயில்	நிற்க	ேவண் ய தான்	தாமதம்,	ஐயர்,
கீேழ	இறங் வார்	-	இப்பக்கம்	அப்பக்கம்	பார்ப்பார்	-	பார்த் 	விட் ,	“அடடா!
அனந்தகி ஷ்ணய்யரா?	என் 	ஆச்சரியத் டன்,	 வார்	-	ைகதட் 	அைழப்பார்
-	காதிேல	ைவரக்	க க்க ம்,	விரல்	களிேல	ைவர	ேமாதிரங்க ம்	மின்ன,
கட்டப்பட்ட	பற்களிேல	ெவண்ைம	மின்ன,	யாேர ம்	ஓர்	வேயாதிகர்	வ வார்
இ வ ம்	அளவளா வர்	-	ரயில்	 றப்ப ம்வைர.	பிற ,	ஆரம்பிப்பார்	ஐயர்,	“என்
பால்ய	சிேனகிதன்	அனந்தன்!	ைம ரில்	பிரபல	வக்கீல்	-	மாதம்	பத்திலி ந்
பதிைனயா	யிரம்	வைரயில்	வ மானம்	அனந்தகி ஷ்ண க் 	-	அ ைமயான
ஜாதகம்.	அவ ைடய	பார்யாைள,	 தலிேல	எனக் த்	த வெதன் தான்
ஏற்பாடாயிற் .	பிற 	ஜாதகப்	ெபா த்த	மில்ைல	என் 	 றி,	அந்தச்	சம்பந்தம்
ேவண்டாெமன் 	 றி	விட்ேடாம்.	நம்ம	அனந்தன்,	கல்கத்தா க் ப்	ேபாகிறானாம்.
க ர்தலா	மகாராஜா க் ம்	இவ க் ம்	பல	வ ஷ	சிேனகிதம்	அவர்	என்னேமா,
சீைமக் ப்	ேபாகிறாராம்,	ேபாவதற் 	 ன் 	அனந்தைனப்	பார்த்தாக
ேவண் ெமன் 	தந்திேமல்	தந்தி	ெகா த்தாராம்	-	அதற்காகத்தான்
அனந்தகி ஷ்ணன்	 றப்பட் 	 க்கிறான்.	எப்ேபா ேம	அவ க் ,	சிேனகிதன்
என்றால்	உயிர்”	என் 	ஒ 	 ச் ,	அனந்தகி ஷ்ண	 ராணம்	ப ப்பார்.	டாக்டர்,
என்ஜினியர்,	பாரிஸ்டர்,	ஜட்ஜு,	 பரின்ட் ,	இப்ப த்தான்	அகப்ப வார்கள்	வழி
ெந க.	“பிராணைன	வாங்கினான்	காப்பி	சாப்பிட்டத்தான்	என் ,	ெகா டாப்பா



உனக்ேகன்	மனக் ைற	என் 	 றி,	ஒ 	 ழங் 	ெகாட் க்	ெகாண்ேடன்”	என்
றி	 சாமியின்	 ணாதிசயம்,	அவனிடம்	உள்ள	 ச் நாையப்	ெபங்க ரில்

ஆ 	 பாய்	ெகா த் 	வாங்கின	ெப ைம,	இப்ப ப்	ேப வார்.
உண்ைமயிேலேய,	பலர்,	ஐயரிடம்	மரியாைத ட ம்	அன் ட ம்	நடந்
ெகாண்டனர்.	ஐயர்,	பல க் த்	ெதரிந்த	ேபர்வழி	என்பதிேல	சந்ேதகமில்ைல.
ஏற்கனேவ	இைளய பதிக் 	இ ந்த	மதிப் ,	இதனால்	வளராமல்	இ க்க	 மா!
இைளய	 பதி	ஐயரிடம்	விேசஷ	மதிப் க்	காட் ம்ேபா ,	நான்	மட் ம்	 ம்மா
இ க்க	 மா?	கால்	பங் 	பயணமாவதற் ள்,	ஐயர்,	ெபரிய	மன 	ைவத் ,
எங்கள்	இ வைர ம்	அைழத் ச்	ெசல்கிறார்	என் 	பலர்	எண் ம்ப யான	நிைல
உண்டாயிற் 	-	உண்ைமேயா,	ஐய ைடய	காப்பி	ெவற்றிைலப்	பாக் ச்	ெசல
உள்பட,	இைளய பதி ைடய !	என்ன	ெசய்வத!	இப்ப ச்	சில க் 	ேயாகம்!
தந்திரம்	ஒன் 	தவிர	ேவ 	 தல்	ேபா வதில்ைல,	அவர்கள்	-	ஆனால்	வாழ்க்ைக
வியாபாரத்திேலேயா	அவர்க க் க்	கிைடக் மள 	இலாபம்,	ேவ 	பல க் க்
கிைடப்பதில்ைல.	ஐயர்,	அந்த	ரகத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்.

காங்கிரசிேல,	 க்யஸ்தர்கள்	என் ,	சிலைர,	இைளய	 பதியிடம்	ஐயர்
அறி கப்ப த்தி	ைவத்தார்.

“நம்ம	ஜமீன்தாரர்	காங்கிரசிேல	ேசர்ந்த	பிற ,	ஜில்லா	கெலக்ட க் த்	 க்கேம
கிைடயா 	-	என்ன	ஆ ேமா	ஏ 	ஆ ேமா	என் 	திகில்.	அவர்	அப்ப ப்
பயப்ப வதிேல ம்	அர்த்தமில்லாமலில்ைல	-	ஏெனனில்	ஜமீன்தாரர்	ஒ 	வார்த்ைத
ெசான்னால்	ேபா ம்,	ஜனங்கள்,	எைத	ேவண் மானா ம்	ெசய் 	வி வார்கள்	-
ேபாலீசா ம்	 யா 	-	பட்டாளத்தா ம்	 யா ,	ெஜனங்கைள	அடக்க”	என்
ஒ வரிடம்	 வார்.	இைளய பதியின்	கரங்கைளப்	பி த் க்	 க் வார்,
அந்தப்	பிர கர்	-	இஷ்ட	ெதய்வத்ைதத்	தரிசித்தவர்	ேபாலாவார்.	“உண்ைமயிேல,
உம்ேபான்றவாதான்,	இந்த	 யராஜ்யப்	ேபாைர	 ன்னாலி ந் 	நடத்த	ேவண் யவா.
ஏெனன்கிறீேரா!	இந்த	ெவள்ைளக்காரன்	நம்ம	ராஜ்யத்ைத	உம்ேபான்ற	பிர க்கள்,
ராஜாக்கள்,	மகாராஜாக்களிடமி ந் தாேன	அபகரிச்சிண்டா;	ஆனதாேல	இப்ப
அவாைள	எதிர்த் ப்	ேபாராட	ேவண் யவர்,	நீங்கள்	தான்!	உம்	ேபான்றவா ைடய
வீரதீரம்,	நம்ம	பாரதமாதா க் 	ெஜயத்ைத	நிச்சயமாகத்	த ம்.	வந்ேத	மாதரம்!
அ த்த	ஜங்ஷனில்	சந்திக்கிேறன்”	என் 	 றிவிட் ப்	ேபாவார்.	ஐய க் ,
தன்னிடம்,	மி ந்த	அக்கைற,	அதனாேல,	பல	ெபரிய	மனிதர்களிடம்,	தன்ைனப்
பற்றிப்	பிரமாதமாகப்	 கழ்ந் 	ேப கிறார்,	என் 	எண்ணிக்	களிப்பார்,
இைளய பதி.	இவ்விதம்	எங்கள்	பிரயாணம்	ரம்மியமான	தாகத்தான்	இ ந்த 	-
த் ராமலிங்கம்	வந் 	ேச கிற	வைரயில்.	எப்ப ேயா,	ஏேனா,	ெதரியா ,	அவன்

ஏேதா	ஒ 	இன்ஷுரன்ஸ்	கம்ெபனி	ைவத் 	நடத்தி,	ஐம்பதாயிரேமா
அ பதாயிரேமா,	“ேமாசம்	ெசய் 	விட்டதாக,	எவேனா	ெபாறாைமயினாேல	ெபாய்க்



ேகஸ்	ேஜா த் 	விட்டான்.”	என்றார்.	“ேகஸ்	ேஜா த்தேதா,	நிஜேமா,	தண்டைன
நிச்சயமாகி	விட்ட ”	என்றார்	 த் ராமலிங்கம்,	ெகாஞ்சம்	ேகலியாக.	ேகாபம்
ெவ த் க்	ெகாண் 	வந்த 	ஐய க் .	“உனக் த்	தி ப்திதாேன!	பிராமணத்
ேவஷீ!”	என் 	 வினார்.	 த் ராமலிங்கம்	சிரித் விட் ,	“வார்த்ைதகைள,

ஜாக்ரைதயாக,	ஒ ங்காக,	அளந் ,	ேபச	ேவண் ம்	ஐயர்”	என்றார்.	“அ 	உன்
பிரசங்கத்திேல	ைவத் க்	ெகாள்.	அந்தக்	ேகலி	-	கிண்டல்	-	 த்தல்	-	இெதல்லாம்.
என்னிடம்	ேவண்டாம்.	என்	தம்பி	அேயாக்கியன்,	ேமாசக்காரன்	என்ப 	உன்
தீர்ப் ...”	என் 	ேபசிக்	ெகாண் க்ைகயில்,	 த் ராமன்,	அவைர	மடக்கி	“என்
தீர்ப்பா!	ேகார்ட்	தீர்ப்பய்யா!	நீர்	இங் 	ெகாக்கரிக்கிறீர்	-	என்ன	ெசய்வ 	-	அங்ேக,
உன்	தம்பிேய	 ற்றத்ைத	ஒப் க்	ெகாண்டாராேம”	என்றார்.	“ஆமாம்	ஒப் க்
ெகாள்ளாமல்	என்ன	ெசய்வான்.	நியாயம்	வழங் ம்	அதிகாரி,	ஒ 	பிராமணத்
ேவஷி	-	ேம ம்	சர்க்கார்	 லாம்	-	என்	தம்பி	என்ற	உடேன	காங்கிரஸ்காரன்,

தம்பிையத்	தண் க்க	ேவண்
ெமன் 	தீர்மானித் 	விட்டான்.	காலம்	அப்ப 	இ க்கிற .	இ 	ெதரிந்த ,	என்
தம்பிக் .	“என்னேமாண்ணா!	எனக் க்	கிரஹம்	சரியாக	இல்ைல	-	வீணாகத்
ேகஷûக் ப்	பணத்ைதப்	ேபாட் 	பாழாக்க	எனக் 	இஷ்டமில்ைல.	நான்	 ற்றம்
ெசய்ேதன்	என் 	 றிேய	வி கிேறன்”	என் 	என்னிடம்	ெசான்னான்	-	 சித்தம்
ேபால்	ெசய்யடாப்பா	என் 	ெசான்ேனன்.	அவைனத்	தண் த் 	விட்டார்கள்.
தண் த் 	விட்டதாேலேய	அவன்	 ற்றவாளி	என் 	 றிவிடலாமா?	உன்	நாக்
அ காமலி க் மா?	உன்வாழ் ,	எப்ேபா மா	இப்ப ேய	இ க் ம்?
பிராமணர்க ம்,	என்ெனன்ன	இம்ைச	வ ம்,	ஆபத் 	ஏற்ப ம்,	நாசம்
சம்பவிக் ம்	என் 	சதா	மனதிேல	எண்ணிக்	ெகாண்ேட	இ க்கிற,
மகாபாபியாச்ேச	நீ,	உன்	கதி,	கைடசி	காலத்திேல,	எப்ப 	ஆகிற பார்	-	 த் ச்
சாகப்	ேபாகிறாய்”	என் ,	ஐயர்	ஆத்திர ம்	அ ர ம்	கலந்த	 ரலில்	 வினார்.
இைளய பதி,	“என்ன	இ ந்தா ம்	ெபரியவர்கைள	இப்ப 	இம்சிக்கக்	 டா ”
என் 	ஐயர்	சார்பில்	ேபசினார்.	என்	பார்ைவ ம்,	 த் ராமலிங்கத் க் ச்
சாதகமாக	இல்ைல	-	ஆனால்	அவன்	இதற்ெகல்லாம்	அஞ்ச மில்ைல	-	தன்
ேபாக்ைக	மாற்றிக்	ெகாள்ள மில்ைல.	“ஆத்திரப்பட் க்	 வாதீர்,	ஐயேர!	மண்ைட
ெவ க்கக்	கடவ ,	மா 	ஆகக்கடவ 	-	என் 	சாபம்	ெகா க்கிற	காலமல்ல	இ
-	அ ,	அந்தக்	காலம்”	என் 	மீண் ம்	ேகலியாகப்	ேபசினான்.

“உன்ைன	யா ம்	இங்ேக	அைழக்கவில்ைல	-	அந்தக்	காலம்	இந்தக்	காலம்	என்
பிரசங்கம்	ெசய்யச்	ெசால்லி”	என் 	சற் க்	ேகாபமாகேவ	இைளய பதி	 றினார்.
“ஆமாம்,	இதற் 	அைழப்பீர்களா?	ஓட் 	ேவட்ைடக் ப்	பிரசங்கள்	ெசய்வதற்
மட் ம்தான்	அைழப்பீர்கள்	-	ெதரி ேம	எனக் ”	என் 	இைளய பதிக் ம்
சாட்ைடக்	ெகா க்க	ஆரம்பித்தான்	 த் 	ராமலிங்கம்.



“வாயா க க் 	இ 	காலம்	ேபாலி க்கிற ”	என் 	ேவதாந்தம்	ேபசினார்	ஐயர்.
இைளய பதியின்	 கம்	சிவந்த 	-	 த் ராமலிங்கத்ைதப்	பார்த் ,	“உன்
ேபாக்கிரித்	தனமான	ேபச் க் ,	இந்த	இட	ேபதம்	அ மதி	தந் 	விட்ட .	ஊரிேல
நீ	இ ேபாலப்	ேபசியி ந்தால்,	உன்	வாைல	ஒட்ட	ந க்கச்	ெசால்லி	இ ப்ேபன்”
என் 	 றினார்.	இேத 	வழியிேல	சண்ைட	 ற்றிவி ம்	ேபாலி க்கிறேத,
என்ெறண்ணி	நான்	பயப்பட்ேடன்.	இைளய பதி	ேபார்க்ேகாலம்	 ண்ட	உடேன,
ஐயரின்	 கத்திேல	 திய	கைள	உண்டாயிற் .	“ேதாைல	உரித் 	விடச்
ெசால்லியி ப்ேபன்”	-	என் 	ேகாபத்ைத	வார்த்ைதகளாகக்	ெகாட் னார்
இைளய பதி.	 த் ராமன்	மீண் ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	“வாைல	ந க்க,
ேதாைல	உரிக்க,	உன்னாேல	 யா 	-	ஆள்	ைவத் த்தாேன	ெசய்ய	ேவண் ம்	-
அசகாய ரன்	நீ,	என்ப 	இதிலி ந்ேத	ெதரிகிறேத”	என் 	ேம ம்
ேகலிெசய்தான்.	இைளய பதி,	அவைன	அ க்கக்	ைகைய	ஓங்கினார்.	ேபாக்கிரி
மைடயன்!	 காரன்!	சண்டாளன்!	 ராத்மா!	என் ,	ஆத்திரமாகக்	 வினார்
ஐயர்,	உட்கார்ந்தப ேய.	நான்	அலறிேனன்	-	இைளய பதிையப்	பி த்தி த் ,
“இெதன்ன	வம் !	ஓ ம்	ரயிலில்	சண்ைடயா?”	என் 	இைளய பதியிடம்
றிவிட் ,	 த் ராமைனப்	பார்த் ,	“யாரய்யா	நீ,	ெகாஞ்சம்	 ட	நியாயமாக

இல்ைல	நீ	ெசய்கிறகாரியம்	-	வ வில்	சண்ைடக் 	வ கிறாய்.	தா மாறாகப்
ேபசிக்ெகாண்ேட	இ க்கிறாய்.	ெபரிய	லீடர்	என்றார்கள்	உன்ைன	-
ெபா ஜனேசைவ	என்ப 	இ 	தானா!”	என் 	ேகாபமாகக்	ேகட்ேடன்.	அவன்,
என்ைனக்	கவனிப்	பவனாகேவ	ெதரியவில்ைல.	இைளய பதிையப்	பார்த்த	ப ேய,
“இ 	நல்ல	உபாயந்தான்.	 ரேர!சரியான	உபாயம்.	 ட	ஒ 	ெபண்ைண
அைழத் க்	ெகாண் 	வ வ 	-	ேகாைழத்	தனத்ைத	மைறக்க	ெப ைமயாகக்
றிக்	ெகாள்ளலாமல்லவா,	எனக் ப்	பிரமாதமான	ேகாபம்	வந்த ,	அ த் க்

ெகான் 	விட் ப்ேபன்	-	ஆனால்	 ட,	ெபண்	இ ந்தாள்	-	 லம்பினாள்	-
அதனாேல	பயைலப்	பிற 	பார்த் க்	ெகாள்ளலாம்	என் 	விட் 	விட்ேடன்	என்
ேபசிக்ெகாள்ளலாமல்லவா!	அற்காகேவ,	பிரயாணத்தின்ேபா 	உன்	ேபான்ற
ேகாைழகள்,	ெபண்கைள	அைழத் க்ெகாண் 	வ வ ”	என் 	 றினான்
இைளய பதியால்	அதற் 	ேமல்	தாங்க யவில்ைல.	“மைடயா!	என் 	அவர்
றிய	ெசால்	மட் ந்தான்	என்	காதிேல	வி ந்த 	-	ெப ம்ேபார்	 ண் 	விட்ட 	-

சரியான	சண்ைட!	ரயில்	ஓ கிற 	-	ஐயர்	 கிறார்	-	நான்	அலறித்	 த்
அ கிேறன்	-	அந்த	இரண் 	காைளக ம்,	ஒன்ைற	ஒன் 	தாக்கிக்	ெகாள்
கின்றன.	கீேழ	வீழ்கிறார்	 பதி	-	ேமேல	சாய்கிறான்	அந்த	அதிகப்	பிரசங்கி	-
அவைனக்	காலால்	உைதத் த்	தள் கிறார்	இைளய பதி	-	அவன்	கீேழ
சாய்கிறான்	-	 பதியின்	கால்	ெசல்கிற ,	அவன்	மார் க் 	ேநராக	-	அவேனா,
உைத	தன்மீ 	விழாதப 	த த் க்ெகாண் ,	இைளய பதியின்	காைலப்	பி த்
இ த் க்	கீேழ	தள் கிறான்.	இப்ப ேய	சண்ைட	நடக்கிற .	நான்	மிக ம்	பயந்
ேபாேனன்	-	ஐயர்	ேகாெவனக்	கதறேவ	ஆரம்பித்தார்	-	எனக் த்	தி ெரன் 	ஓர்



ேயாசைன	உதித்த .

“ரயிைல	நி த் 	ஐயேர!	சங்கிலிையப்	பி த் 	இ ”	என் 	 விேனன்	-	ஐயர்
தயங்கினார்	-	நாேன	சங்கிலிைய	பி த் 	இ த் க்ெகாண்ேட,	“வண்
நிற்கட் மடா	ேபாக்கிரி,	ரங்கைனக்	 ப்பிட் ,	உன்	மண்ைடையப்	பிளக்கச்
ெசய்கிேறன்”	என் 	 றிேனன்.	சபாஷ்!	-	என் 	 வினார்	ஐயர்.	வண் ெம 	வாக
நின்ற .	இைளய	 பதி ம்	 த் ராமலிங்க ம்,	சண்ைடைய	நி த்தவில்ைல.	பலர்
ஓ 	வந்தார்கள்	ஐயர்,	“அனந்தராம்!	ஆத்மானந்தம்,	 மாரசாமி!	-”	என் 	வண் யி
லி ந்த	தன்	நண்பர்கைளக்	 வி	அைழத்தார்.	நான்	ரங்கா!	ரங்கா!	என்
விேனன்.	 லிேபாலப்	பாய்ந்ேதா 	வந்தான்	ரங்கன்	-	நிைலைமையக்	கண்டான்	-

ஒேர	 த் 	-	 த் ராமலிங்கம்	கீேழ	வீழ்ந்தான்.	இரண்டாவ 	 த் க் ,
த் ராமனின்	 க்கிலி ந் 	இரத்தம்	ெகாட் ற் .	இைளய பதி	கைளத் ச்

சாய்ந் 	ெகாண்டார்	-	ஐயர்	விசிறியப ,	என்ன	விஷயம்,	என்ன	விஷயம்	என்
ேகட்டவர்களிடம்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தார்.	ேபாலீ ம்	வந் விட்ட .	 த் ராமைனப்
பி த் க்	ெகாண்டார்கள்.	

“தி ட் ப்பயல்!	ஜமீன்தாரர்	இைளய பதியின்	பணப்	ெபட் ையக்	களவாட
ைழந்தான்	-	அவர்	விடவில்ைல	-	அ த் 	ெநா க்கினார்”	-	என்ப 	ஐயர்

கட் விட்ட	கைத.	அங் 	 ேனார்	யாவ ம்	அைத	அப்ப ேய	ஏற் க்	ெகாண்டனர்
சந்ேதகம்	 ளி ம்	ெகாள்ளாமல்.	நான்	சற் 	திைகத்ேதன்	ஐயரின்	 கத்திேல
ெவற்றிக்கைள!	 த் ராமைனப்	ேபாலீசார்	இ த் ச்	ெசன்றனர்.	அவன்
ேபா ம்ேபா 	என்ைனப்பார்த் 	“இ தானம்மா	இவர்கள்	ைகயா ம்	 ைற	என்
-”	 றிக்ெகாண்ேட	ஐயைரக்	காட் னான்.	
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ேபாலீசாரிடம்	பி பட்டேபா ,	 த் ராமலிங்கம்,	ெசான்ன	வாசகம்,	என்	மனதிேல
ஏேனா	ஒ விதமான	ேவதைனையக்	கிளப்பிவிட்ட .	அவ ைடய	ேபாக் க்
கண் ,	நான்	ேகாபப்பட்ேடன்.	 தலில்	வலிய	வலியச்	சண்ைடக்கி த்தான்.	வம்
ம் 	ேபசினான்;	 ரட் த்தனமாகேவ	நடந் 	ெகாண்டான்;	இதனால்	அவன்மீ

எனக் க்	ேகாபந்தான்	பிறந்த .	இைளய	 பதியின்,	உயர்ந்த	அந்தஸ்ைதப்	பற்றி
ஒ 	 ளி ம்	கவைலெகாள்ளாமல்,	மட் 	மரியாைதயின்றி	அவரிடம்	ேபசினான்
என்ப பற்றி	எனக் க்	ேகாபந்தான்.	ஆனால்	அவன்	மீ 	ஐயர்	அபாண்டமான	பழி
மத்தி,	ேபாலீசாரிடம்	பி த் க்	ெகா த்தேபா ,	அவன்	ஒ 	 	மனிதனாகி

விட்டான்.	பதறவில்ைல	-	பயப்படவில்ைல	-	ஐயர்மீ 	பாயவில்ைல	-	 பதிைய
ஏசவில்ைல	-	மிகமிகத்	ைதரியமாக	நடந் 	ெகாண்டான்	-	அலட்சியமாகப்
பார்த்தான்,	ஐயைர!	அந்தப்	ேபாக் 	எனக் 	ஆச்சரிய	 ட் ற் 	-	அவ ைடய
ேபச்ேசா,	என்	மனதிேல	ெசால்ெலாணாத	ேவதைனைய	 ட் 	விட்ட .	இ தான்
இவர்கள்	ேவைல!	என் 	அவன்	 றின	வார்த்ைதகள்	ஒவ்ெவான் ம்,	ப க்கக்
காய்ச்சிய	இ ம் த்	 ண் கள்	ேபால	என்	காதில்	பாய்ந் ,	மனதிேல	தங்கி
ேவதைனைய	விைள	வித்தன.	நி த்தி,	நிதானமாக,	பதறாமல்,	பயப்படாமல்,
ெசான்னான்,	இ தான்	இவர்கள்	ேவைல	என் .	ெசான்ன ம்	எனக்ேகற்பட்ட
ேவதைன,	சிலவிநா க க்ெகல்லாம்,	ெவட்கமாக	மாறிவிட்ட .	உண்ைம	தாேன!
அவன்	அச்சமின்றி,	ெவட் 	ஒன் 	 ண் 	இரண்ெடனப்	ேப கிறான்	-	மனதிற்
பட்டைத	 கிறான்	-	வீரமாகப்	ேபாரா கிறான்	-	பணம்	பைடத்தவர்
என்பதற்காக,	ஒ வரிடம்	வைளவேதா,	 ைழவேதா	 டா .	அ 	ஆண்ைமேயா
அறி ைடைமேயா	ஆகா 	என்ற	ெகாள்ைகைய	ெகாண்டவனாக	இ க்கிறான்	-
ேகாப	 ட்டக்	 யப 	ேப கிறான்	என்ற	ேபாதி ம்,	வஞ்சகனல்ல	-	பசப்பிப்	ேபசி
அதனால்	இலாபம்	ெபற	ேவண் ெமன் 	எண் ம்	கீழ்த்தரக்	 ணம்
ெகாண்டவனல்ல!	-	 ,	சதி	ெசய்பவனல்ல	-	ஆயி ம்,	அப்ப ப்	பட்டவைன,
அவன்	ேப வ 	தவ 	என் 	எ த் ைரக்க	வைகயற் ,	அவ டன்	வீரமாகப்
ேபாரிட் 	வீழ்த்த ம்	வைகயற் ,	அவைன,	வஞ்சகமாகத்தாேன	வீழ்த்திேனாம்.
காரசாரமாகப்	ேபசினான்	-	கண்களில்	ெபாறி	பறக்கப்	ேபசினான்	-	கட் க்
அடங்கா 	ேபசினான்	-	காைள	ேபாலத்	 ள்ளினான்	-	தாக்கினான்	-	எல்லாம்	சரி,
ஆனால்	அவன்	கள்ளனல்லேவ!	அவன்,	கள்ளன்,	ரயிலில்,	ெஜமீன்	 பதியின்
பணப்ெபட் ையக்	களவாட	 யற்சித்தான்	என் 	 தாகத்தாேன	 றி,	அவைனப்
ேபாலீசில்	சிக்கைவத் 	விட்ேடாம்	-	இவன்	வீணாக	வாதா னான்,	ேபாரா னான்,
இவைன	அடக்க	எங்களால்	 யவில்ைல,	இவைன	அப் றப்	ப த் ங்கள்,	இவன்,
எங்கேளா 	ேசர்ந் 	பிரயாணம்	ெசய்தால்,	ேம ம்	ஏேத ம்	ெதால்ைல	த வான்



என் 	ேநர்ைமயாகக்	 றி	இ க்கலாம்,	ேபாலீசாரிடம்.	ஆனால்	ஐயர்	ெசான்ன
அ வல்லேவ!	நா ம்	இைளய பதி ம்,	அவ ைடய	அபாண்டத்ைதக்	ேகட் க்
ெகாண் ந்ேதாம்	-	ம க்கவில்ைல	-	இேலசாக	மகிழ்ச்சிக் டக்	ெகாண்டார்
இைளய பதி.	ஐயர்	மதிமிக்கவர்	என	எண்ணி	-	ஆர	அமர
ேயாசிக் ம்ேபாதல்லவா,	நாங்கள்,	எவ்வள 	வஞ்சகமாக	நடந் 	ெகாண்ேடாம்
என்ப 	ெதரிந்த .	நான்	வ த்தமைடந்ேதன்.	இைளய பதிக் ம்	வ த்தம்	-
ஆனால்	காரணம்	ேவ .	“பயைலச்	சரியானப 	உைதத் ப்	பாடம்	கற்பித்தி க்க
ேவண் ம்	-	பல்ைல	உதிர்த்தி க்க	ேவண் ம்”	என் 	ேகாபத்ேதா 	ேபசினார்	-
“யாைர	அந்த	மண்ைடக்	கர்விையயா!	யார்,	தாங்களா?	ஏன்!	பய க் ,	இப்ேபா ,
என்ன	சமாராதைனயா	நடத்தப்	ேபாகிறார்கள்!	ேபா 	ேபா ன் 	ேபாட் ,	பின்னி
எ த் விட	மாட்டாளா	ேபாலீசிேல.	இேலசிேல	விடமாட்டா	-	இப்ப ப்பட்ட	த தைலப்
பயல்கைளத்	தண் க்க	அவா	இ க் ம்ேபா ,	தாங்கள்,	ஏன்	சிரமப்படேவ ம்”
என்றார்	ஐயர்	-	“அ ப்பார்களா?”	-	என் 	நான்	ேகட்ேடன்	-	“அ 	ெகா ப்பேதா
வி வாேளா	-	ேக ம்	ேபா வா	-	தண்டைன ம்	கிைடக் ம்	-	இரண்
வ ஷத் க் க்	 ைறயாமல்,	பயல்,	இப்ேபா 	ெபரிய	லீடர்	என்றல்லவா
எண்ணிக்ெகாண் 	கிடக்கிறான்	-	ெபா 	ஜன	ேசைவ	இனி	என்ன	ஆ ம்
ெதரி ேமா	-	ரயில்	தி டன் 	பட்டம்	கிைடக் ம்	-	பயல்	ெபட் ப்	பாம் தான்	-
இப்ப ப்பட்ட	பயல்கைள	மட்டந்	தட்டாவிட்டா,	நா 	காடான்னா	ேபா ம்.	மட்
மரியாைத	 ளி	உண்டா	-	மாட் ண்டான்	சரியா”	-	என் 	ஐயர்,	விளக்கலானார்	-
தம 	வீரத்ைத	என் 	அவர்	எண்ணிக்	ெகாண்டார்.	எனக் 	அவர்	ேபச் ,
வீரமாகத்	ெதரியவில்ைல.	அவர்	ேபசப்	ேபச,	எனக் ,	 த் ராமன்	ெசால்லிவிட் ப்
ேபான	வாசகந்தான்,	மனைதக்	 ைடந்தப 	இ ந்த .	ேபாலீசாரிடம்	சிக்கி	அ
உைதபட் ,	வழக் 	ஏற்பட் 	அதனால்	தண்டைன ம்	ெபற் ,	வைதப வேதா ,
அவ ைடய	ெபா 	வாழ்க்ைக மல்லவா,	பாழாகிவி ம்	என்பைத	எண்ணியேபா
உண்ைமயாகேவ,	வ த்தமாக	இ ந்த .	பல	ஆண் க க் ப்	பிற தான்,	நான்
மீண் ம்	 த் ராமைனச்	சந்தித்ேதன்,	ரயில்	சம்பவத் க் ப்	பிற 	-
அப்ேபா தான்	அவன்	ெசான்னான்,	தனக் 	ஒ 	விபத் ம்	ேநரிடவில்ைல
என்பைத ம்,	ேபாலீசார்	தன்ைன	மிரட் யேதா ,	சம்பவம்	 ந் விட்டதாக ம்,
நான்	மிக	மகிழ்ச்சியைடந்ேதன்.

த் ராமனிடம்	சண்ைடக் 	நிற்கேவண் 	ேநரிட்ட	சம்பவத்திற் ப்பிற ,	எங்கள்
பிரயாணத்தில்,	ேவ 	 றிப்பிடத்	தக்க	சம்பவங்கள்	எ ம்	நைடெபறவில்ைல.
ேநேர	 ல்லி	ெசன் 	அங் 	ஐயரின்	ஏற்பாட் ன்ப 	ஒ 	ஓட்டலில்	தங்கிேனாம்	-
காங்கிரஸ்	மாநா ,	நைட	ெப வதற் ச்	சில	நாட்கள்	இ ந்தன.	 ல்லியில்	தங்கி,
பிரபலஸ்தர்கைளக்	கண் 	ேபசியல்லவா,	 பதிக் ,	ஆதர 	திட்ட
ேவண் ெமன்றார்	ஐயர்	-	அதற்கான	பல	காரியங்கைள	அவர்	கவனித் க்
ெகாண் ந்தார்	-	நா ம்	இைளய பதி ம்	 ல்லி	நகரிேல	உல்லாசமாக	உலவி ம்,



கைடவீதி	ெசன் ,	விதவிதமான	சாமான்கைள	வாங்கி	மகிழ்ந் ம்,	சினிமாக்கள்
பார்த் க்	களித் ம்,	ெபா 	ேபாக்கிேனாம்.	ஒ 	நாள்	ஐயர்,	“ பதி!	ஒ
விேசஷம்”	என்ற	பீ ைக டன்,	ேபச்ைசத்	 வக்கினார்.

“இமாசலத்திேல	இ பதாண் கள்	தவம்	ெசய் 	வரப்	பிரசாதம்	ெசய்த	ஒ
மகான்,	இங் 	மானச	ேகா லம்	அைமத் 	நடத்திக்	ெகாண் 	வ கிறார்.	மானச
ேகா லத்திேல	யார்	ேவண் மானா ம்	ேபாக	 யா 	-	ஒ 	 ைறயாவ
ேபாகிற	பாக்யம்	ெபற்றவாேளா	ெப கிற	 ண்யத் க் 	அள 	கிைடயா ”
என்றார்.

ஐயர்	இைளய பதிைய	அைழத் 	வந்தேதா	அரசியலில்	ெபரிய	இடம்	கிைடக்கச்
ெசய்வதற் 	-	இப்ேபாேதா	யாேரா	மகா ைடய	அ ைள	வாங்கித்	த வதாகக்

கிறார்	-	இதற் 	 ல்லி	வரேவண் மா	-	மகான்க க் 	என்ன	பஞ்சமா,	நம
பக்கத்திேல	-	என் 	நான்	எண்ணிக்ெகாண்ேடன்	-	ேகட்க	வில்ைல	-	ஏெனன்றால்
ஐயர்,	மிக	ஆர்வத்ேதா ,	அந்த	மகாைனப்	பற்றிப்	ேபசலானார்.

“மானசேகா லம்,	அமாவாைசக் 	அமாவாைசதான்	நைடெப கிற	வா க்ைக.
ஊெரல்லாம்,	உலெகல்லாம்	அமாவாைசயன் 	இ ள்	-	ஆனால்	இந்த	மகா ைடய,
மானச	ேகா லத்தில்	அன் 	ெபௗர்ணமி.	அதாவ ,	அன் 	ஆஸ்ரமம்	ேஜாதி
மயமாக	இ க் மாம்.	இர 	எட் 	மணிக் ,	ேகா லம்	ெசன்றால்,	பத் மணி
வைரயிேல,	 ஜாக்கிரகவாசம்	-	அந்த	இரண் 	மணி	ேநர ைஜ	 ந்த ம்
மானசீக	ேகா லம்,	ஏற்பட் 	வி கிறதாம்	-	அதாவ ,	 ஜாக்கிரகவாச
விேசஷத்தால்	அதிேல	ஈ பட்ட	 ஷர்கெளல்லாம்,	கி ஷ்ணபரமாத்மாவின்	பிரதி
பிம்பங்களாகி	வி கிறாளாம்	-	ஸ்திரீகெளல்லாம்,	ேகா ல	ேகாபிைககளாகி
வி கிறாளாம்	-	ேஜாதி	மயமான	மண்டபத்தில்	தங்கைள	மறந் 	ஆ ப்பா க்
ெகாண் ப்பாளாம்.	 ர்ேயாதயம்	வைரயில்.	பிற ,	 ஜாக்கிரகம்	ெசன்
பைழயப 	 யஉணர் 	ெபற் ,	வீ 	தி ம் வ 	 ைறயாம்.	இந்த	மானசீக
ேகா லத்திேல	ஒ 	 ைறயாவ 	ேபாக,	மகாராஜாக்கெளல்லாம்,	அந்த	மகானிடம்
மண் யிட் க்	காத் க்	ெகாண் ப்பாளாம்.	மாங்காட் 	மணீன் 	எனக்ெகா
சிேநகிதன்	உண் 	-	பால்ய	சிேனகம்	-	அவ ைடய	ம மான்,	இந்த	ஆஸ்ரமத்திேல
ேவைலயில்	இ க்கிறான்	-	அவன்	ெசான்னான்	சகல	விவர ம்	-
ெசான்னேதா ல்ைல	-	நாம்,	இந்த	ஆமாவாைசயன் ,	மானசீகேகா லம்	ேபாக,
ஏற்பா ம்	ெசய் 	விட்டான்”	என்றார்.	ஐயர்,	ெசான்ன 	ேகட் 	எனக் 	ஒன் ம்
அள கடந்த	பிரியம்	ஏற்படவில்ைல;	இைளய பதிக் 	மட் ம்,	ஆர்வம்	அள க்
மீறிப்ேபாய்விட்ட 	-	ஐயர்	இைத	அறிந் ,	மானசீக	ேகா லத்ைதப்	பற்றிய
விவரங்கைள	ேம ம்	ேம ம்	வர்ணைனக டன்	ெசால்லலானார்.	மிக ம்
இரகசியமாக	இந்த	ஏற்பா 	நைடெப வதால்,	பல க் த்	ெதரியா 	என்றார்.



“அ 	சரி	-	மகான்	-	 ைஜ	-	விேசஷ	பலன்,	என்ெறல்லாம்	ேப வ 	கிடக்கட் ம்	-
ஷர்கெளல்லாம்	கி ஷ்ண	பரமாத்மா,	ெபண்கெளல்லாம்	ேகாபிகா	ஸ்திரீகள்

என்றாகிவி 	வார்கள்	என்றால்	அர்த்தம்	என்ன	ேயாசித் ப்	பார்த்தால்,
ரசாபாசமாக	அல்லேவா	இ க்கிற ”	என் 	நான்	ேகட் ப்	பார்த்ேதன்.	“அ ,
அவாளவா ைடய	மனப்பக் வத்ைதப்	ெபா த்த ”	என் 	ெபா வாகப்
பதிலளித்தார்.	எனக் 	அதற் ேமல்,	அந்த	விஷயமாகக்	கிளற	வி ப்பமில்ைல	-
என்	ேயாசைன	எல்லாம்,	எப்ப யாவ ,	இந்த	இடத் க் ப்	ேபாகக்	 டா 	-
த த் விடேவண் ம்	என்ப 	-	எனக் ம்	ஐய க் ம்,	இ 	சம்பந்தமாகப்	ேபாட் 	-
பலப்பரீட்ைச	நடந்த 	-	‘எவெனவேனா	வ வாள்,	எவெளவேளா	வ வாள்	-	இ
என்ன	ரசாபாசம்”	இ 	என்	வாதம்;	“யாரார்	வ கிறா	ெதரி ேமா	-
எப்ப ப்பட்டவாெளல்லாம்	வ கிறா	ெதரி ேமா!”	இ 	ஐயரின்	 பம்.	என்ைன,	ஐயர்
ேதாற்க த்தார்	-	 வ ம்,	மானசீக	ேகா லம்	ெசன்ேறாம்.

ெபரிய	அரண்மைன,	அந்த	இடம்	-	யாேரா	ஒ 	ராஜா	 ைடயதாம்.	ெவளிேய
ேபார் 	எ ம்	கிைடயா 	-	கட்டடத்தின்	 ன்ப தியிேல ம்.	மானசீக	ேகா லம்
என்பதற்கான	அைடயாளம்	எ ம்	கிைடயா .	பைழய	இ ம் ச்	சாமான்கள்,
விற் மிடமாக	இ ந்த 	-	ஆனால்	இங் ள்ள	காவற்காரனிடம்,	ஏேதா	ஓர்
அைடயாளப்	பில்ைலையக்	காட் ய ம்,	ரகசிய	வழியாக,	அவன்	அைழத் ச்
ெசல்கிறான்	மானசீகேகா லத் க் .	உள்ேள	 ைழ ம்ேபாேத,	எனக்
அ வ ப் த்தான்	-	 மார்	நாற்ப 	ஐம்ப ேபர்	இ ந்தனர்	-	சாமான்யர்களல்ல	-
சீமான்கள்,	சீமாட் கள்.	 ைஜ	அைறக் ,	நாங்கள்	அைழத் ச்	ெசல்லப்பட்ேடாம்	-
அங் 	மிக	உயர்தரமான	 ைறயிேல	வி ந் 	-	இனிப் ப்	பண்டங்கள்	ஏராளம்	-
பானம்,	ஏேதா	ஒ 	வைகயான ,	ப கப்	ப க	இனித்த ,	அேதேபா ,	ேபாைத ம்
தந்த 	-	அந்தப்	 ைஜ	அைறயிலி க் ம்	ேபாேத,	நிைல,	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சம்
தவற	ஆரம்பித் விட்ட 	-	ஒ வைர	ஒ வர்,	கி ஷ்ணா	-	கி ஷ்ணா	-	என் தான்
அைழத் க்	ெகாள்வ 	-	பாடத்	ெதரியாதவர்கள்	பா னார்கள்	-	இந்த
நிைலயிழக் ம்	காரியம்	நைடெப ம்	ேபா 	‘மகான்’	-	வந்தார்.	அவர்	வ வதற்
ன் ,	 ல்லாங் ழல்	ஊதப்பட்ட 	-	வந்த	மகானின்	 கம்,	கி ஷ்ண	ேவஷம்

ேபாடப்பட் ந்த 	-	அவர்	வந்த ம்	அைனவ ம்,	காலில்	வீழ்ந் 	வணங்க,	அவர்
அந்தப்	 ஜாக்கி ஹத்திேல	உள்ள	ஒ 	இரகசிய	வழியாக	ேவேறார்
மண்டபத் க் 	அைழத் ச்	ெசல்கிறார்	-	அங் ,	அ ைமயான	வாத்யவைககள்	-
தீபாலங்காரம்	-	திவ்யமானமணம்	ஆடவெரல்லாம்	கி ஷ்ண	பரமாத்மா	-
ெபண்கெளல்லாம்	ேகாபிைககள்	-	அவ்வள தான்	-	நடனம்	-	நடனம்	-	ரசாபாசம்!

மானவைரயில்,	நான்,	இைளய பதிைய	விட் ப்	பிரியாமல்,	இ ந் 	வந்ேதன்,
பல	ேகாபிைககளின்	மீ 	என்	கி ஷ்ண	பரமாத்மாவின்	பார்ைவ	ேபாயிற் .	நான்
என்	கி ஷ்ணைன	ஜாக்ரைதயாகக்	கவனித் க்	ெகாண்ேடன்	-	ஆனால்	கைடசி



வைரயில்	சாத்யமா!	ஒ 	 ம் க்காரக்	ேகாபிைக,	என்	 ந்தைலப்	பி த்திபத் க்
கீேழ	சாய்த் விட் ,	என்	கி ஷ்ணைன	“கண்ணாவாடா,	கண்ணின்	மணிேய!
வாடா	என்	மன்னாவாடா,	மாெதன்ைனத்	ேத ேய”	-	என் 	பா க்	ெகாண்ேட,
அைழத் க்	ெகாண் 	ேபாய்விட்டாள்	-	ஆபாசம்	ஏேனா	ெபண்ேண!	ஆனந்தம்
ெகாள்வாய்	நீேய”	என் 	ஒ 	கி ஷ்ணன்	பா க்	ெகாண்ேட,	என்	கரத்ைதப்
பி த்தி த்தான்	-	ஆனால்,	“மகான்”	அங் 	வந்தார்	-	அவர்	அப்ப 	வ வ
இல்ைலயாம்.	வந்தவர்,	என்ைனத்	ெதாட் த்த	கி ஷ்ணனிடமி ந் 	என்ைன
வி வித்தார்	-	வி வித்தார்	என்றால்	எதற் !	-	அவர்	என்ைனத்	தான்
ேகாபிைகயாக்கிக்	ெகாண்டார்	-	அந்த	மண்டபத்ைத	விட் ,	என்ைன	ேவேறார்
இரகசிய	வழியாக	ஒ 	தனி	அைறக் ,	ேவகேவகமாக	இ த் ச்	ெசன்றார்	-
கி ஷ்ணா!	வி 	-	கி ஷ்ணா,	என்ைன	வி 	என் 	நான்	பதறிேனன்;	பதிேல
ேபசவில்ைல	-	அைறயின்	கதைவ,	ஓங்கி	அ த் த்	தாளிட் 	விட் ,	அங் ,
மங்கலாக	எரிந் 	ெகாண் ந்த	தீபத்ைதப்	ெபரிதாக்கி,	என்ைனக்	 ரமாகப்
பார்க்கலானார்	மகான்.	நான்	சற் ப்	பயந் 	ேபாேனன்.

ெதரிகிறதா ,	கள்ளி!	-	என் 	கர்ஜித்தார்	மகான்.	என்	பயம்	அதிகமாகி	விட்ட 	-
நான்	அலறிேனன்.	அல 	-	அல 	-	அ 	-	அ 	-	எவ்வள 	அ 	என்ன	பயன்	-
சத்தம்	ெவளிேய	ேபாகா 	-	என்றான்	அந்த	மாபாவி.

நான்,	அந்த	இடத்ைத	விட் த்	தப்பித் க்	ெகாண்ேடாட	 யன்ேறன்	-
யவில்ைல.

ஒ 	 ைறதான்	என்ைன	ஏமாற்றிவிட்டாய்	-	காதகி	-	இம் ைற	 யா 	-
அப்ேபா 	நான்	 ட்டாள்	-	உன்	அ ைம	-	பஞ்ைசப்	பார்ப்பானாக	இ ந்ேதன்	-
இப்ேபா 	நான்,	 	-	ேகா ல	 	-	எனக்	ெகாக்கரித்தான்	மற்றவர்க க் க்
கி ஷ்ண	பரமாத்மா	என் 	எண்ணம்.	 ைஜயின்	பலனாக	ஏற்ப வ ேபால,	இந்தப்
பாவிக் க்	கம்சன்	என்ற	எண்ணம்	ஏற்ப கிறேதா	என் 	நிைனத்ேதன்	-	ஆனால்
கம்சன்	என்ற	எண்ணம்	ஏற்பட்டால்,	கி ஷ்ணைன	அல்லவா	இம்சிப்பான்.	இவேனா,
என்ைன	இம்சிக்கிறாேன,	என்ன	காரணம்	-	யார்	இவன்	-	என் 	எண்ணிேனன்	-
உடல்	படபடெவன	உதறிற் .

எப்ப ,	நம 	ேகா லம்!	ேபச் 	நைட,	ெநா ,	பாவைன,	 ரல்,	சகல ம்	மாறிப்ேபாய்
விட்டேத,	அைடயாளேம	ெதரிய	வில்ைலேய	என் 	ேயாசிக்கிறாயா!	ேயாசி!
ேயாசித் க்	ெகாண்ேட	இ !	-	என் 	 றிவிட் ச்	சிரித்தான்,	அந்தக்	காதகன்
“நீ...	யார்”	...	என் 	த மாறிேனன்,	ேபசேவ	 யாமல்.	“நானா...	ஏன்,	ெதரிய
வில்ைலயா...”	என் 	 றிக்ெகாண்ேட,	கி ஷ்ண	ேவஷத்ைதக்
கைலக்கலானான்...	நான்	பயத்ைத	அடக்கிக்	ெகாண் ,	யார்	அந்த	ேவஷதாரி



என் 	 ர்ந் 	பார்த்ேதன்	-	கிரீடம்	-	 க 	இைவகைள	வீசி	எறிந் 	விட் ,	என்
எதிேர	நின்றான்,	கணபதி	சாஸ்திரி!	
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கணபதி	சாஸ்திரி!	என்	 தல்	பலி!	இைளய	 பதிையச்சிக்கச்	ெசய்வதற்
எனக் 	உடந்ைதயாக	இ ந் ,	அதன்	 லமாகேவ	என்ைன	இழந் விட்ட	ஆசாமி.
அந்த	இளித்த	வாயன்,	எங்ேகா	காசியாத்திைர	ேபாய்	விட்டான்.	ஜமீன்தாரரின்
ேகாபத் க் 	ஆளாகக்	 டா 	என் 	பயந் 	ெகாண் ,	என்ன	ஆனாேனா	என்
நான்	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்	சிலகாலம்	வைர.	பிற 	இைளய பதி	என்ைன
இன்பச்	ேசாைலக் 	அைழத் க்	ெகாண் 	ெசன் 	விட்டதால்,	கணபதி
சாஸ்திரிையப்	பற்றிய	எண்ணேம ட	மைறந்த	விட்ட .	எதிர்பாராதவிதமான
சந்திப் 	ேநரிட்ட !	மானசீக	ேகா லத்தில்	கணபதி	சாஸ்திரி!	நான்	தி க்கிட் ப்
ேபாேனன்	-	ெதளி ம்	அைதெயாட் த்	ைதரிய ம்	வரச்	சில	நிமிஷங்களாயின.
அ வைரயில்	கணபதி	சாஸ்திரி	 ரமாகப்	பார்த்தப 	இ ந்தான்.
ன்னைகைய ம்	ெப ச்ைச ம்	சமஎைட	கலந் 	வீசிேனன்,	கணபதி
சாஸ்திரியின்	ேகாபத்ைதக்	 ைறக்க,	பலித் 	ேபச	ஆரம்பித்தான்.	படபடெவன் ம்
-	சரி,	சரி,	ேபசட் ம்,	ேபசிவிட்டால்	ெகாதிப் த்	தானாகக்	 ைறந் வி ம்.	நல்ல
தான்	அ 	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்.	டாக்டேர!	உங்க ைடய
ைவத்ய ைறக் ம்	இதற் ம்	சற் 	வித்தியாசம்.	நீங்கள்,	காய்ச்சல்
ெகாண்டவர்கைளப்	ேபசாமிலி க்க	ேவண் ம்,	ேபசினால்	ஜுரம்	அதிகமா ம்
என் 	 வீர்கள்.	உடலில்	ெகாதிப் 	இ க் ம்ேபா ,	அ 	ஒ 	சமயம்	ேதைவப்
படக்	 ம்.	உள்ளத்திேல	ெகாதிப் 	ஏற்பட்டால்	அவ்விதமாகப்	ேபசாமலி ந்
விடக்	 டா .	ேபசிப்	ேபசி	ஆத்திரம்	ெவளிேய	வார்த்ைதகளாகக்	ெகாட்
விட்டால்தான்	ெகாதிப் 	அடங் ம்.	ேபசாமல்	இ ந்தால்	அந்தக்	ெகாதிப் ,	வள ம்,
ஆசாமி	க கி	விடக்	 ம்	-	விைள 	என்ன	என்ப 	பற்றிய	கவைல மின்றி,
விபரீதமான	காரியங்கள்	ெசய்யக் ம்.	கணபதி	சாஸ்திரிக் ,	என்மீ 	எவ்வள
ஆத்திரம்	இ க் ம்!	பாவம்!	சகஜம்தாேன!	அவன்	ேகாயிலிேல	 ட	அவ்வள
உ க்கமாக	அர்ச்சித்தான்.	இைளய பதி	கிைடத்த ம்,	இனி	உனக் 	வி ந்
கிைடயா 	என் 	 றிவிட்ேடன்.	ேகாபமாகத்தாேன	இ க் ம்.	பலகாலமாக
வளர்ந்திட்ட	ேகாபம்,	ேபசி	ஆத்திரத்ைதத்	தீர்த் க்	ெகாண்டால்தான்	நல்ல .
ஆகேவ,	நான்,	அ க்க 	அவன்	ேபச்சிேல	 க்கிட மில்ைல	-	அவன்

க் த்தனமாக	இரண்ேடார்	சமயம்	 ற்றிய	ேபா 	ேகாபித் க்
ெகாள்ளவில்ைல	-	 ன்னைகையக்	 ைறத் விட 	மில்ைல	-	அங் 	இ ந்த	ஒ
ஆசனத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் ,	கன்னத்தில்	ைகைய	ைவத் க்	ெகாண் ,

வத்ைதச்	சற் 	ேம க் த்	 க்கியப ,	 ன்னைக டன்,	கணபதி
சாஸ்திரிையப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	இ ந்ேதன்.	டாக்டேர!	அந்தப்	பார்ைவ ம்,
தி ம்,	இப்ேபா 	நன்றாக	இரா .	அப்ேபா 	என்	இளைமயிேல,	அந்தப்	பார்ைவ,



உம்ைமப்	ேபான் 	ஊ க் 	உைழப்பவர்களின்	உள்ளத்ைதக்	 டக்	 க்கிவி ம்	-
அவ்வள 	மாயசக்தி	இ ந்த 	அந்தப்	பார்ைவக் .	கணபதி	சாஸ்திரியின்,
ேகாபம்,	பஞ் 	பஞ்சாயிற் 	அந்தப்	பார்ைவயால்!

“அ காதகி!	கள்ளி!	என்ைனத்	 ேராகம்	ெசய் 	விட்டாேய,	கைடசிவைரயில்
தப்பித் க்	ெகாள்ளலாம்	என் 	தாேன	எண்ணிக்	ெகாண்டாய்.	இவனால்	என்ன
ஆ ம்,	பஞ்ைசப்	பார்ப்பான்தாேன	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாய்.	இப்ேபா ?
என்னிடம்	சிைறப்பட் க்கிறாய்.	இைளய பதி	கிைடத் விட்டான்,	இனி	நம்ைம
யார்	என்ன	ெசய்ய	 ம்	என் 	எண்ணி	இ மாப் டன்	இ ந் 	வந்தாேய,	பார்
இப்ேபா ,	ப 	அவதி,	பாபி!	நான்	உனக் 	ஒ 	 ைற ம்	ெசய்யவில்ைல.	 ரங் ,
ேகால்	ெகாண்டவனிடம்	 த்தா க்	கிடப்ப 	ேபால,	உன்னிடம்	நான்	இ ந்
வந்ேதன்.	என்ைன	வஞ்சித்தாய்.	ேகாயிலிேல	 ைஜ	ெசய் ம்	ஏைழக்	 க்கள்,
என்ன	சாதித் 	விட	 ம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாய்.	பார்த்தாயா
என் ைடய	அந்தஸ்த்ைத,	ெசல்வத்ைத,	அதிகாரத்ைத!!	மானசீக	ேகா லம்!
மன்னர்கள் ட	மயங் ம்	இடம்!	இந்த	இடத்திேல,	நான்	இட்ட தான்	சட்டம்.
ெவட் 	தைலைய	என்றால்	ேபா ம்,	தீர்ந்த .	விரட் 	இைளய பதிைய	என்
உத்தரவிட்டால்	ேபா ம்,	அவனிடம்	இலட்சக்கணக்கிேல	பணம்	இ ந்தா ம்,
கவைலயில்ைல,	விரட் 	வி வார்கள்	என்	சீடேகா கள்.	வல்லவ க் ,	எ ம்
சாத்யமா ம்	-	எங் ம்	அவ க் 	வசதி	கிைடக் ம்.	ெதரிந் 	ெகாள்ள
ெதளிவற்றவேள	-	இங் 	நான்	தங்கத்	தட் ல்தான்	சாப்பி கிேறன்	-	ெவள்ளி
வட் களில்	பழரசம்	-	ெவட் ேவர்	விசிறி,	அதற் 	ெவள்ளிப்	பி 	-	ெவல்ெவட்
ெமத்ைத	-	ேவைளக்ேகார்	விதமான	பட் ப்	பீதாம்பரம்	-	ஆ ப்பா 	எனக்
மகிழ் ட்டப்	பலர்	-	எல்லாம்	என்	அப்பன்	கண்ணன்	தி வ ளால்!	இவ்வள ம்,
நம 	ஊ க் 	ெந ந்ெதாைலவி ள்ள	இந்த	 ல்லிப்	பட்டணத்	திேல
கிைடத்தி க்கிற .	என்ைன	வஞ்சித்த,	உன்ைனப்	பற்றி	நா ம்	ெகாஞ்சநாள்
எண்ணி	ஏங்கிேனன்	-	பிற 	மறந் 	ேபாேனன்.	தற்ெசயலாக	உன்ைனக்	கண்ேடன்,
கைடவீதியில்	அந்தக்	காைள டன்.	பிற ,	என்	ேவ காரர்கள்	ேவைல	ெசய்தனர்	-
இேதா	என்	எதிேர	நீ	இ க்கிறாய்	-	உன்ைன	நான்	என்ன	ேவண் மானா ம்
ெசய்யலாம்	இங்ேக	-	என்ன	ேவண் 	மானா ம்.”	

இந்த	 ைறயிேல	கணபதி	சாஸ்திரி	ெகாக்கரித்தான்.	ேபச் 	அதிகமாக
அதிகமாக	ஆத்திரம்	 ைறந் 	ெகாண் ந்த .	நான்	ேபசாமலி க்கக்	கண்ட
கணபதி	சாஸ்திரி,	“என்ன 	கள்ளி,	ேயாசைன?	நம்ேமா 	வந் ள்ள	இைளய பதி
எப்ப ம்	நம்ைம	அைழத் க்	ெகாண் 	தாேன	ேபாவான்	என்ற	ைதரியேமா!
அ தான்	நைடெபறா .	என்	ஏவலர்,	அவைன	ெவளிேய	அ ப்பி	வி வர்	-	எங்ேக
அந்தப்	ெபண்	என்ற	ேகட்டால்,	பதில்	கிைடக்கா 	-	ேபாலீசில்	 ைறயிடேவா

யா .	யா ம்	இவன்	ேபச்ைச	இங் 	மதிக்க	மாட்டார்கள்	-	அ மட் மல்ல	-



என்	சீடர்களிேல	சிலர்,	ெபரிய	ெபரிய	அதிகாரிகள்.	அதனால்	தி ெரன்
இைளய பதி	மீ ,	ெகாள்ைளக்	 ற்றம்,	ெகாைலக்	 ற்றம்,	எ 	ேவண் மாயி ம்
விழக் ம்	-	நான்	ஆ 	வ ஷம்,	பத் 	வ ஷம்	என் 	இங் 	என்ன	தண்டைன
கிைடக்க	ேவண் ம்	இைளய பதிக் 	என் 	எண் கிேறேனா,	அதன்ப
அவ க் க்	கிைடத் வி ம்.	இங் 	அவன்	எ ம்	ெசய் விட	 யா ”	என்
றிவிட் ,	என்ைன	அந்த	அைறயிேலேய	விட் 	விட் ,	ெவளிேய	ெசன்றான்	-

கதைவ	இ த் ப்	 ட் க்	ெகாண்டான்	-	சத்தம்ேகட்ட .

இைளய பதி டன்	வாழ்ந் 	வந்த	வாழ் 	தீர்ந் 	விட்ட 	என் 	நான்	தீர்மானித்
விட்ேடன்	-	கணபதி	சாஸ்திரியின்	ேபச் ,	எனக் 	ெவ ம்	மிரட்டலாகப்பட	வில்ைல.
பாவம்!	என்	ெபா ட் த்	தகப்பைன	விேராதித் க்	ெகாண் ,	ெசாத்ைதக்
கைரத் ப்	பைழய	ஜமீன்தா டன்	பைகைம	ெகாண் ,	படாத	பா பட்ட
இைளய பதியிடமி ந் 	நான்	பிரிக்கப்பட் 	வி ேவன்	என்ப 	ெதரிந் 	நான்
ெகாஞ்சம்	வ த்த ற்ேறன்.	ஆனால்	ஏ ம்	ெசய்ய	 யாத	நிைலயில்	சிக்கிக்
ெகாண்ேடன்.	சில	நாட்க க் ப்	பிற 	ேவண் மானால்,	கணபதி	சாஸ்திரிைய,
ஏதாவ 	தந்திரத்தால்	ஏமாற்றலாம்;	ஆனால்	இந்த	ேநரத்திேல,	அவைன	ஒன் ம்
ெசய்ய	 யா 	என்ப 	நன்றாகப்	 ரிந் 	விட்ட .	சரி	-	ெவற்றி	கணபதி
சாஸ்திரிக் த்	தான்.	ஆரம்ப	ெவற்றி,	என்ன	ெசான்னாேனா,	எப்ப 	மிரட் னாேனா,
ெதரியா .	ெகாஞ்ச	ேநரத் க்ெகல்லாம்,	இைளய
பதிைய	அந்த	இடத்ைதவிட் 	 ரத்திேய	விட்டான்	கணபதி	சாஸ்திரி.	ெவற்றிக்

களிப் டன்,	என்னிடம்	ேசதிையக்	 றினான்.	அவ ைடய	ெவற்றி	பரி ணமாகி
விட்ட 	-	ஆகேவ	ஆனந்தமைடந்தான்!	நான்	ேகா லதாசியாேனன்!	கணபதி
சாஸ்திரியின்	காமக்	 டாரத்திேல,	 க்கியமான	வளாேனன்	-	டாக்டேர!	என்
வாழ்விேல	இப்ப த்தான்,	அ க்க ,	எதிர்பாராத	மா தல்கள்,	எல்லாம்	என்னாேல
ஏற்பட்டைவ	என் ம்	 றிவிட	 யா .	 ல்லிப்	பட்டணத் க் 	நாங்கள்
றப்பட்டேபா ,	என்	வாழ்வில்	இப்ப 	ஒ 	ெபரிய	மா தல்	நைடெப ம்	என்
எண்ணியி க்க	 மா!	ெசல்வ ம்	 க ம்	சாமரம்	வீச	இைளய பதி	பராக் க்
ற	கதர்க்கைட	ஐயர்	களிப் ட் ம்	ேபச் ப்ேபச,	 ரண	தி ப்தி டன்தாேன

ெசன்ேறன்.	ரயிலில்	இரண்டாம்	வ ப்பில்,	என்	வாழ்விேல	ேநரிட	ேவண் ய
ெதால்ைலகள்	தீர்ந் 	விட்டன.	இனி	நிம்மதியாகக்	காலங்கழிக்க	 ம்
என் தான்	நம்பிேனன்.	அப்ப ப்பட்ட	சமயத்திேல	இந்த	இ 	ேநரிட்ட .	“ஏன்	இவள்
இப்ப 	ஆகிவிட்டாள்?	 ன் ,	மி ந்த	அந்தஸ் டன்	வாழ்ந் 	வந்தாேள!
ஒய்யாரமாக	இ ப்பாேள!	ஜமீன்தாரரின்	ேநசத்ைதப்	ெபற்றி ந்தாேள!	இப்ேபா ,
வாடைக	வீட் ல்	 யி ந் 	ெகாண் 	வா க்கிடக்கிறாேள!	ஏ ?”	என்
என்ைனப்பற்றி	விசாரித் 	விட் ,	உண்ைமக்	காரணத்ைதத்	ெதரிந்
ெகாள்ளாமல்,	அவர்கேள	பதி ம்	 றி	வி கிறார்கள்.	“ெகட் 	அைலந்தாள்.
கர்வம்	பி த்தவள்.	பணத்தாைசயினால்	பாழானாள்”	என்ெறல்லாம்	 கிறார்கள்.



ல்லியில்	எனக் 	ஏற்பட்ட	ேபரி க் க்	காரணம்	நானா!	நானாகேவ,	சில
சமயங்களில்	எண்ணிக்	ெகாள்வ ண் ,	 ம்	கா ம்	 த் ம்	காய்த் ம்	இ க்க,
அழகாக	விளங் ம்	ெச 	ெகா கள்	மரங்கள்,	ஒ 	 ற்ற ம்
ெசய்யாதி க் ம்ேபாேத,	ெப ங்காற் 	அ த் ,	மலைர ம்	காய்கைள ம்	பிய்த்
எறிந் விட் ,	அலங்ேகாலமாக்கி	விடவில்ைலயா?	அ ேபால	என்	வாழ்விேல,
அவ்வப்ேபா 	எனக் க்	கிைடத்த	 கத்ைத,	ேவ 	யாராேரா	ெசய் ம்	ெசயல்கள்
றாவாளியாக	மாறி,	அழித் 	வி கிற 	ேபா ம்	என் 	எண்ணிக்	ெகாள்ேவன்.

இைளய பதி டன்	இன்பமாகக்	காலங்கழிக்க	 ம்	என்ற	நம்பிக்ைகைய,
இந்தக்	கணபதி	சாஸ்திரி	ெநா க்கினான்.	சில	நாட்க க் ப்	பிற ,	அவன்
என்ைன	என்	இஷ்டப்ப 	ஊர்	ேபாக	அ மதிப்பாேனா	என் 	எண்ணிேனன்.
அவேனா,	இைளய பதிைய	யாைரக்	ெகாண்ேடா	மிரட் த்	 ரத்தி	விட்ட டன்,
நான்	இனி	என்ெறன் ம்	அவ டன்	அந்த	மானசீக	ேகா லத்தில்	ராதாமாதாவாக
வாழ	ேவண் ய தான்	என் 	தீர்மானமாகக்	 றிவிட்டான்.	அதற்கான	ஏற்பா
ெசய் 	விட்டான்.

என்ன	‘ஜாலவித்ைத’	ெசய் ,	அவன்	அவ்வள 	ேபைர ம்	மயக்கி
ைவத்தி ந்தாேனா	ெதரியவில்ைல	-	அங் 	வந்தவர்கள்,	மதியற்றவர்களல்ல	-
உயர்தரமான	அதிகாரிகள்	மதி ட்பமி ந்த	வியாபாரிகள்	-	ெவளிேதசங்கள்
ெசன் 	தி ம்பியவர்கள்.	இப்ப ப்	பட்டவர்கேள	தவிர,	கைடகண்ணி	ைவத் ப்
பிைழப்பவர்கள்,	ைகெய த் ம்	ேபாடத்	ெதரியாத	வர்கள்,	அன்றாடம்
ஜீவனத் க் 	ேவைல	ெசய்பவர்கள்	என்பன	ேபான்றவர்கள்	அல்ல.	மானசீக
ேகா லத்தின்	மாட்சி	பற்றிக்	கவிபா க்	ெகாண் 	வந் 	ெகா த் க்	ேகாபாலரிடம்
(கணபதி	சாஸ்திரி)	கடாட்சம்	ெபற் க்	ெகாண் 	ேபானவர்க ம்	உண் .“	நான்
ராதாமாதாவான	பிற ,	என்னிட ம்,	அந்தப்	பக்த	ேகா கள்,	பரி ம்	பக்தி ம்
காட் னர்.	

என்னால்	தவிர்க்க	 யாத	நிைலயிேல	நான்	சிக்கிக்	ெகாண்ேடன்	-	சில	நாட்கள்
சஞ்சலப்பட்ேடன்	-	பிற 	ஒ வா 	மனைதத்	ேதற்றிக்	ெகாண் ,	 திய
இடத் க் ம்	 திய	நிைலைமக் ம்	ஏற்றப 	என்ைன	நாேன	மாற்றி	அைமத் க்
ெகாள்ள ம்,	கணபதி	சாஸ்திரியின்	மனைதக்	 ளிரச்	ெசய்ய ம்	பழகிக்
ெகாண்ேடன்.	அதாவ ,	நான்	ராதாமாதா	ேவைலைய	ஏற் க்	ெகாண்ேடன்.
லபமான	ேவைல.	என்ன	காரணத்தினாேலா	பக்திப்	ேபாைதக்	ெகாண்ட

சீடர்க க் 	காட்சி	த வ 	 ைஜயின்	ேபா ,	மற்ற	ேநரத்தில்	கணபதி
சாஸ்திரியின்	 ைஜைய	ஏற் க்	ெகாள்வ !	இவ்வள தாேன!	பல	நாட்க க் ப்
பிற ,	நான்	பக் வமாகப்	ேபசி ம்,	பலவிதமாகக்	ெகாஞ்சி ம்,	ெகஞ்சி ம்,
கணபதி	சாஸ்திரியிடம்,	மானசீக	ேகா லம்,	அைமத்தைதத்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்.	 தலிேல	கணபதி	சாஸ்திரி	இடந்தரேவ	இல்ைல	-	ஏதாவ 	சாக் க்



றிேய	என்	வாைய	அைடத் 	வி வான்.

“எப்ப ,	இவ்வள 	ஆசாமிகைளச்	ெசாக்க	ைவத்தி க்கிறாய்?”	என் 	நான்
ேகட்ேடன்.	அவேனா,	“எல்லாம்,	தேபாபலம ,	தேபாபலம்”	என்பான்	-	தாம் லத்
தட் லி ந் 	ெவற்றிைலைய	எ த் ,	நான்	கட் க்	ெகாண் ந்த	பட் ப்
டைவயில்	 ைடத் ,	அளவறிந் 	 ண்ணாம் 	தடவி,	அன் 	கனி ம்
பார்ைவ டன்,	ம த்த	ெவற்றிைலைய,	கணபதி	சாஸ்திரியின்	அதரத்த ேக
ெகாண் 	ேபாய்	நி த்திக்	ெகாண் ,	“ெசால் ங்கேளன்,	என்னிடம்	 டச்
ெசால்லப்படாதா?”	என் 	ம ப ம்	ேகட்ேபன்	-	கணபதி,	ஒ 	விநா
மயங் வான்.	ம 	கணம்	சமாளித் க்	ெகாண் ,	“ெசால் ங்கேளன்,	என்னிடம்
டச்	ெசால்லப்படாதா?”	என் 	ம ப ம்	ேகட்ேபன்	-	கணபதி,	ஒ 	விநா

மயங் வான்.	ம 	கணம்	சமாளித் க்	ெகாண் ,“தேபாபலம்தான 	-	ஏன்,
உனக் ச்	சந்ேதகமா!	தேபாபலம்,	இவ க் 	ஏ 	என்கிற	எண்ணேமா,
தாசிேலாலனான	இவ க் ,	ேகவலம்	அர்ச்சகத்	ெதாழில்	ெசய் 	ெகாண் ந்த
இவ க் ,	தேபாபலம்	எங்கி ந் 	கிட் ம்	என் 	ேயாசிக்கிறாேயா?	 ட்டாேள!
தாசிேவசிக டன்	 க்	 லாவிக்	ெகாண் ந்தா ம்,	மனைச	ஈஸ்வரத்
தியானத்திேல	நிைல	நி த்தி	விட்டால்	ேபா ம ,	தேபாபலம்	தானாக	வ ம்”	-
என் 	 வார்.	நான்,	ேகாபித் க்	ெகாள்ேவன்	-	அவன்	ெகாஞ் வான்,	என்
ேகாபத்ைதக்	 ைறக்க	-	ஆனால்	உண்ைமைய	மட் ம்	 ற	மாட்டான்.

“நீ,	என்ைன	ஏய்த் விட்ட ம்,	என்	மனம்	மகாேவதைன	அைடந்த .	 லம்பிேனன்.
ஈஸ்வரா!	இந்த	மாமிசப்	பிண்டத்தின்	மீ 	ெகாண்ட	ேமாகாந்தக்காரத்தில்
ஆயிரத்திேலார்	பாகம்,	பதினாயிரத்திேலார்	பாகம்,	உன்	மீ 	பக்தியாக்கி
இ ந்தால்,	அவள்,	ஒ 	ஜமீன்தார க்காக	என்ைனக்	ைக	விட்ட ேபால,	நீ,
ெசய்வாேயா!	ஒ க்கா ம்	ைகவிட் க்க	மாட்டாய்!	நான்	நீசன்	-	பாபி	-உன்ைன
மறந்ேதன்	-	உத்தம	த மத்ைத	இழந்ேதன்	-	உலக	ேபாகத்தில்	இச்ைச	ைவத்
அைலந்ேதன்	-	அவதி ற்ேறன்	-	ேகவலம்	ஒ 	தாசி	 ட	என்ைனக்	ைகவிட்
விட்டாள்	-	நான்	காதகன்	-	கா கன்	-	கேபாதி	-	கசடன்	-	என்ெறல்லாம்,	என்ைன
நாேன	நிந்தித் க்	ெகாண்ேடன்	-	ஈஸ்வரா!	நான்	ெகட்ட ம்	பட்ட ம்	ேபா ம்,
இனி,	உன்	பாத	மலேர	கதி	என் 	கதறிேனன்.	அன்றிர 	கனவில்	க ட
வாகனத்தின்	மீேதறி	வந்தார்,	பகவான்,	“எ ந்
திரடா”	என்றார்	-	“இனி,	நீ	தன்யனானாய்,	ேநேர,	 ல்லிக் ப்	ேபா.	அங் ,	நம
ஆைணையக்	 .	இன்னின்னாரிடம்	-	அவர்களிடம்	நான்	கனவில்	கட்டைள
பிறப்பித்தி க்கிேறன்,	ஆகேவ	உன்ைன	அவர்கள்	வரேவற்பார்கள்	-	அவர்களிடம்
றி,	மானசீக	ேகா லம்	ஏற்ப த் 	என் 	உத்தரவிட் 	விட் 	மைறந்தார்.

அதனாேலதான்,	நான்	இந்தத்	தலத்ைத	அைமக்க	 ந்த ”	என் 	கணபதி
சாஸ்திரி	 றினான்	ஒ 	 ைற.	ெபாய்தான்.	ஆனால்,	இப்ப ப்	பல ைற



ெபாய்கைளச்	ெசால்லி,	அ த்த	பிற ,	நிஜம்	ேப வான்	என்ற	நம்பிக்ைக	எனக் ;
எனேவ	சகித் க்	ெகாண்ேடன்,	அவன்	ெபாய்கைள.	“உண்ைமையச்	ெசால்ல
மாட் ர்கள்!”	என் 	ம ப ம்	ேகட்ேபன்	-	ம ப ம்	ஏதாவ 	 வான்.
“உண்ைம	இ தான்.	உன்	நயவஞ்சகத்தால்,	என்	மனம்	ெவந் 	விட்ட .	ேச!	இனி
இவள்	 கத்தி ம்	விழிக்கக்	 டா 	என் 	தீர்மானித் ,	தீர்த்த	யாத்திைரக் க்
கிளம்பிேனன்	-	திவ்ய	ேஷத்திரங்கைள	எல்லாம்	தரிசித் க்	ெகாண் ,	கைடசியில்
இமாசலம்	வந் 	ேசர்ந்ேதன்.	அங் ,	ஒ 	தவசியிடம்	சீடனாகி,	தவம்	ெசய்
வரப்பிரசாதம்	ெபற்ேறன்”	என் 	ஒ 	ேவைள	 றினான்.	நான்	நம்பமாட்ேடன்
என்ப 	ெதரி ம்	-	இ ந்தா ம்,	அவ க் 	அவ்விதம்	ேப வதிேல,	ஒ வைகச்
சந்ேதாஷம்	கைடசியாக	உண்ைமையச்	ெசான்னான்.

“லட் மிசந்	என்ேறார்	ேகா ஸ்வரன்,	இந்த	 ல்லிப்	பட்டணத் க் 	இ ப 	ைமல்
ெதாைலவிேல	உள்ள	கிராமத்தில்	வசித் 	வந்தான்.	அவ க் 	ஏராளமான
ஸ்திகி.	ெபரிய	வியாபாரம்.	நான்,	உன்ைன	விட் ப்	பிரிந்த ம்,	பல	இடங்களில்
ற்றி	விட் ,	கைடசியாக,	அவைனத்	தற்ெசயலாகக்	கண்ேடன்.	அவன்	தன்

கிராமத்தில்	ஒ 	சிறிய	ேகாயிைலப்	 திதாகக்	கட் ,	அதற் ,	விேசஷமான
ைஜகள்	ெசய்தான்	-	அதற் 	மகத் வம்	ஏற்ப த்த	வி ம்பி,	ெதற்ேக	உள்ள

திவ்ய	க்ேஷத்திரத்திலி ந் 	அர்ச்சகைரத்	தன்	ேகாயி க் 	வரவைழத் ,
ேவைலக் 	அமர்த்த	எண்ணினான்	-	நான்	அவைனச்	சந்தித்த ம்,	பழம்	ந விப்
பாலில்	வீழ்ந்த 	ேபாலாயிற் .	நாேன	அந்தக்	ேகாயில்	 ைஜக்	காரியங்கைளக்
கவனித் க்	ெகாண் 	வரலாேனன்	-	அத் டன்	-	அவ ைடய	வீட் ேல ம்,
நான்தான்	 ைஜெசய்வ ,	இந்த	இரண் 	உத்திேயாக ம்,	எனக் க்	 மான
வைரயில்	நல்ல	வ மானம்	ெகா த்த .	நிம்மதியாக	இ ந்ேதன்.	 ரேதசத்தில்
வசிக்கிேறாம்	-	நம 	சிேநகிதர்கைள	விட் ப்	பிரிந் 	தனிக்	 யாக
இ க்கிேறாம்,	என்ற	ஒ 	மனக் ைற	தவிர	ேவ 	கிைடயா .	ேகாயிலிேல	நான்
பல	உத்சவாதிகைள	ஏற்பா 	ெசய்ேதன்	-	அப்ேபாெதல்லாம்,	சன்மானம்
கிைடக் ம்.	எனக் க்	 யி க்க	லட் மிசந்,	ஒ 	தனி	ஜாைக ம்	தானமாகக்
ெகா த்தி ந்தான்.	ேவைளக் ப்	ப 	கறக் ம்	நல்ல	ப 	-	அைதக்	கவனித் க்
ெகாள்ள	ஒ 	ஆள்	-	சைமய க் 	ஒ 	ைபயன்	-	வீ 	ெப க்க	ெமா க	ஒ
ெபண்,	இவ்வள ம்	கிைடத் ,	நான்	 கமாகக்	காலந்	தள்ளிக்	ெகாண் 	வந்ேதன்.
லட் மிசந் க் ,	வியாபாரம்	 ல்லியில்.	இர 	எட் 	மணிக் 	ேமல்,	ேமாட்டாரில்
கிராமம்	வ வான்,	ஒவ்ேவார்	நா ம்.	

லட் மிசந் க் ,	இரண்டாந்தாரமாக	ஒ 	இலாவண்யவதி	வாய்த்தி ந்தாள்	-
அவள்	ெபயர்	அகல்யா.	அழ ம்	இளைம ம்	மி ந்த,	அந்த	அகல்யா,	லட் மி
சந் க் ப்	ேபத்தியாக	இ க்கக்	 ய	ப வம்.	ஏைழக்	 ம்பமாம்	-	எனேவ,
இலட்சாதிகாரி	யான	அந்தக்	கிழவ க் 	அவள்	வாழ்க்ைகப்பட் ந்தாள்.



கிராமத்திேல,	ேசட்	இல்லாதேபா 	சிலர்,	இ 	பற்றிக்	ேகலியாகப்	ேப வ ண் 	-
ஆனால்	எதிேர	யா ம்	ஒ 	வார்த்ைத ம்	ேபச	 யா 	-	லட் மிசந் க் ச்
ெசல்வாக் 	அேமாகம்.

வழக்கப்ப ,	மாைல	 ைஜக்காக	நான்,	ேசட்	வீ 	ெசன்ேறன்	-	 ைஜ	அைறயிேல
உட்கார்ந் ,	 ைஜையத்	 வக்கிேனன்,	பக்கத் 	அைறயிலி ந்ேதா,	அைத
அ த்த	அைறயிலி ந்ேதா,	லட் மிசந்தின்	மைனவியின்	ேபச் க்	 ரல்	ேகட்ட .
உற் க்	ேகட்ேடன்.	அவள்	ஆனந்தமாகச்	சிரித் க்	ெகாண் 	ேப கிறாள்	-	ேவ
யாேரா,	‘ ’ெவனப்	ேப கிறார்கள்.	 த்தம்	ெகா க் ம்	சத்தம்	ேகட்ட .
தி க்கிட்ேடன்.	
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ைஜ	ெசய்யச்	ெசன்ற	இடத்திேல,	காதற்	ேபச் 	கள்ளக்	காதல்	ேசட்ைட
நைடெப வ 	ெதரிந்த ம்,	நான்	ெகாஞ்சம்	தி க்கிட் ப்ேபாேனன்.	ேசட்,	ஏைழக்

ம்பத்தில்	சம்பந்தம்	ெசய் 	ெகாண்டவர்.	ெபண்	அழகி	என்ப 	எனக் த்
ெதரி ம்,	என்றா ம்,	நம 	நாட் ல்	இ ேபால	ஆயிரக்கணக்கான	ெபா ந்தாக்
கலியாணங்கள்	நைடெபற் 	இ ப்பதால்,	இந்தக்	கலியாண ம்,	ஏ ம்	விபரீதமான
விைள களின்றிச்	சகஜமான	தாகிவி ம்	என் 	எண்ணிக்ெகாண்ேடன்.	ஆகேவ,
எனக் த்	 க்கிவாரிப்ேபாட்ட ,	கள்ளக்காதல்	ேபச் ,	பாவம்!	ேசட்,	எவ்வள
பைதப்பார்,	இ 	ெதரிந்தால்.	ஊரார்	எவ்வள 	இழித் ம்	பழித் ம்	ேப வார்கள்
இ 	ெதரிந்தால்	என் 	எண்ணிேனன்	-	உண்ைமயிேல	எனக் ச்	ேசட் ன்
நிைலைமையக்	கண் ,	அவனிடம்	பரிதாபம்	பிறந்த .	ஊரிேல,	 கழ்,	ெசல்வாக் ,
வியாபாரத்திேலேயா	ெவற்றி	அேமாகம்	-	லட் மி	கடாட்சம்	பரி ணரமாக
இ க்கிற 	-	இ ந் 	என்ன	பலன்!	அவ ைடய	 ம்ப	வாழ்க்ைக	இப்ப க்
ேகவலமான	தாக	இ க்கிற .	இ ம் ப்	ெபட் ையத்	திறந் 	பார்த்த ம்,	அதிேல
உள்ள	ஆபரணக்	 வியல்	அவ க் 	ஆனந்தத்ைதத்	த ம்,	ஆனால்	 ரியன்
மைறந்த ம்,	ெத க்	ேகா யி ம்	 றக்கைட	களி ம்,	வம்பளப்பவர்களின்	வாய்
திறந் வி ேம;	அவர்கள்	ேப வ 	ேசட் ன்	காதிேல	வி ந்தால்,	பாவம்	அவன்
மனம்	என்ன	பா ப ம்.	இலட்சாதிகாரியாக	இ ந் 	என்ன	பிரேயாஜனம்.
அவமானத்ைதத்	தாங்கிக்	ெகாள்ள	 மா!	இப்ப 	எல்லாம்	நான்	எண்ணிேனன்.
இந்தக்	காதகன்	யார்?	ேசட் ன்	 ம்பத்ைதக்	 ைலக் ம்	ெகா யவன்	யாராக
இ ப்பான்?	இளம்	ெபண்ணின்	மனைதக்	ெக த் ,	மாதர்க க் 	மகிைம
த ம்கற் 	எ ம்	 ஷணத்ைதச்	 ைறயா ம்	இந்தக்	காமாந்தகாரம்	பித்தவன்
யார்?	-	என் 	கண்டறிய	ஆவல்	ெகாண்ேடன்.	யா க் ம்	ஏற்படக் ய
ஆவல்தாேன	இ 	-	எனக் ம்	 தலில்	யா க் ம்	ஏற்ப வ 	ேபான்ற	ஆவல்தாேன
உண்டாயிற் .	ஆனால்,	சில	விநா களிேல,	இந்த	ஆவல்,	என்	மனதிேல	ேவ
விதமான,ேயாசைனயாக	மாறலாயிற் .	ேசட் ன்	மைனவி	நடத் ம்,	இந்தக்	காமச்
ேசட்ைடைய	நான்	கண் 	பி த் ,	அந்த	இரகசியத்ைத	என்	உள்ளங்ைகயில்
ைவத் க்ெகாண் ,	அவைள	மிரட் னால்,	அவளிடமி ந் ,	ஏராளமான	பணம்
ெபறலாம்;	இந்த	இரகசியத்ைதத்	தங்கச்	 ரங்கமாக்கலாம்	என்ற	எண்ணம்
ஏற்பட்ட .	அவ ைடய	இரகசியத்தின்	 	விவரத்ைத ம்,	அறிந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்,	பிற 	அைதப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்
தீர்மானித்ேதன்.	அவசரம்,	ஆத்திரம்	 டாதல்லவா!	நான்,	என்மனதிேல	 ைளத்த
ஆவைலக் ட	அடக்கிக்	ெகாண் ,	அனாதரட்சகா!	ஆதி	பரந்தாமா!	லட் மி
மணாளா!	என் 	உரத்த	 ரலில்	அர்ச்சித் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	இந்த



வார்த்ைதகள்	உதட் ேல	உலவின.	உள்ளத்திேலேயா,	அந்த	இரகசியத்ைத	எப்ப க்
கண்டறிவ 	என்ப 	பற்றிய	சிந்தைனேய	நிரம்பிக்	கிடந்த .	ெகாஞ்ச	ேநரம்
ெசன்ற ம்,	அவேள,	 ைஜ	அைறப்பக்கம்	வந்தாள்	-	 கம்,	அலாதியான
அழ டன்	விளங்கிற் .	ஒ 	கணம்	அவைளப்	பார்த்த ம்,	எனக் 	அவள்
நிைலைம	 ரிந் 	விட்ட .	என்	பார்ைவயின்	ெபா ள்	அவள்	 ரிந்
ெகாண்டதாகத்	ெதரியவில்ைல.	வழக்கத் க் 	மாறாக	அவள்	மகிழ்ச்சி டன்
இ ந்தாள்.	“ஸ்வாமீ!	என்ன	இன் 	 ைஜ	ெந 	ேநரமாக	நடக்கிற !”	என் ட
என்ைனக்	ேகட்டாள்.	எவ்வள 	ைதரியம்	இவ க் 	-	பாபக்கி த்யத்ைதப்
ரிந் விட் ,	பசப் 	ெமாழி	ேப கிறாள்.	பஞ்சாங்கக்	கார க் ,	நம 	இரகசியம்
எப்ப த்	ெதரியப்	ேபாகிற 	என்ற	ைதரியம்!	இ க்கட் ம்,	இ க்கட் ம்	என்
மனதிற்	 றிக்ெகாண் ,	அவ ைடய	ேகள்விக் த்	தக்க	பதிலளிக்க	ேவண்
ெமன் 	தீர்மானித் ,	“ ைஜக் க் ட	ஒ 	அள 	உண்டா!	எவ்வள 	ெசய்ய
ேவண் ம்	என் 	ஒ 	கணக்கா	இ க்கிற .	பாபங்கள்,	சதா	சர்வகாலம்
மனிதர்கைளச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	நடமா க்	ெகாண் ள்ள	காலமாயிற்ேற	இ .
எந்த	ேநரத்தி ம்,	நாம்,	அறிந்ேதா	அறியாமேலா,	பாபகாரியம்	ெசய் விடக்	 ம்
-	பாபம்	நம்ைமத்	தீண் விடக் ம்.	ஆகேவ,	எவ்வள க்	ெகவ்வள 	அதிகமாகப
பகவான்	நாம்	ஸ்மரைண	ெசய்கிேறாேமா	அவ்வள க்கவ்வள 	நல்ல ”	என்
நான்	 றிேனன்.	என்	ேபச் ,	அவ ைடய	சிந்தைனையக்	கிளறிவிட் க் ம்,
அவ்வள 	உ க்கமாகப்	ேபசிேனன்	-	“பாபம்,	என்ன	 பத்திேல	இ க் ம்?”	என்
அவள்	ேகட்டாள்.	ேபாக்கிரித்தனமான	ேகள்வியல்லவா.	அ .	நான்,	அவ க் ப்
“ெபண்ேண!	உன்	கள்ளக்காதைல,	காமச்	ேசஷ்ைடைய	நான்	அறிேவன்”	என்
றிவிட	ேவண் ம்	என் 	 தலில்	நிைனத்ேதன்	-	பிற ,	அந்த	ஆைசைய

அடக்கிக்	ெகாண் ,	மைற கமாகப்	ேபசிேய	அவள்	மனைதக்	தாக்க	ேவண் ம்
என் 	தீர்மானித் ப்	“பாபம்,	என்ன	 பத்தில்	இ க் 	என்றா	அம்மா,	ேகட்கிறாய்.
பலேபர்,	பாபம்,	ேகாரமான	 பத்திலி க் ம்,	கரிய	உ வ ம்,	ெசம்பட்ைட	மயி ம்,
ெந ப்ைபக்	கக் ம்	கண்க ம்	ெகாண்டதாக	இ க் ம்;	பற்கைள	றநறெவனக்
க க் ம்	-	 ர்கந்தம்	வீ ம்	-	அேகாரம்	 ச்சலி ம்-	என்ெறல்லாம்
ெசால் வார்கள்.	அ 	தவ .	பாபம்,	ெசௗந்தர்யமான	வாலிபனாக,	சிரித் ப்
ேபசம்	ெசா க்	காரனாக,	மனைத	மயக்க	ைவக் ம்	ெசாக் ப்	ெபா
வீ பவனாக	 பெம த் ம்	வ ம்”	என்ேறன்	 றிவிட் ,	அவள்	 கம்	என்ன
நிைலயாகிற 	பார்ப்ேபாம்	என் 	கவனித்ேதன்.	வாலிபன்!	வசீகரச்	சிரிப் !	சரசப்
ேபச் !	இவ்விதம்	நான்தான்	ஜாைடயாகப்	ேபசிேனேன.	அவள்	ேசஷ்ைடைய	நான்
அறிந் 	ெகாண்ேடன்	என்பைத	விளக்க	-	அவள்	பயப்படாமலி க்க	 மா!	-
என் 	நான்	எண்ணிக்	ெகாண்ேடன்.	அவ ைடய	 கேமா	ஒ விதமான
மா தைல ம்	அைடயவில்ைல.	இந்த	ஏமாற்றம்	எனக் 	வாட்டத்ைதத்	தந்த .
அவ ைடயேபச்ேசா	என்	வாட்டத்ைத	அதிகப்	ப த்திற் .	“உண்ைமதான்!	பாபம்,
பயங்கரமான	உ வம்	ெகாண்டதாக	இ க் ெமன் 	 வ 	தவ தான்.	பாபம்



ந்தர	 ஷனாகக்	 டத்தான்	உ ெவ க்கிற .	பார்த்தவர்கெளல்லாம்,	என்
நவரத்ன	கண் ையப்	 கழ்ந்தார்கள்.	அதிேல	உள்ள	பச்ைசக்	கற்கைள ம்
நீலமணிகைள ம்	கண் 	பரவசமைடந்தார்கள்	-	ஒ வ ம்	அந்த	நவரத்னகண் ,
பாபத்தின்	ெசா பங்களிேல	ஒன் 	என் 	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல.	அந்த
நவரத்ன	கண் யின்,	மணிகள்,	வஞ்சகம்,	ேமாச ,ெபாய்,	 ரட் ,	தப் க்கணக்
ஆகியைவ
கள்	-	பச்ைச	-	நீலம்	-	ைவரம்	-	ேகாேமதகம்	என் 	பல	வசீகரமான	 பத்தில்
பாபங்கள்	இ ந்தன!	பாபம்,	அவ்வள 	அழகான	 பத்தில்	இ ந்திடக் ம்
என்பைத	ஜனங்கள்	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைல”	-	என் 	அவள்,	ேவதாந்தம்
ேபசினாள்.	பயப்ப வாள்,	தி க்கி வாள்	என் 	நான்	எண்ணி	ஜாைடயாக,	பாபம்
ஒ 	ெசௗந்தர்யமான	வாலிபப்	 ஷனாக	உ ெவ த் வி ம்	என் 	 றினால்,
அவள்,	எனக்ேக,	உபேதசம்	ெசய் ம்	விதமாக,	ேவதாந்தம்	ேப கிறாள்	-	இெதன்ன
விந்ைத	என் 	நான்	ேயாசித்ேதன்.

“பாபத்ைதப்	பற்றி,	சாங்ேகா	பாங்கமாகப்	ேப ம்	அள க் த்	தங்க க் ப்
பாண் த்யம்	இ க் ெமன் 	நான்	எண்ணினேதயில்ைல”	என் 	நான்	 ற,
அவள்,	“என்	அண்ணன்	ஒ 	ெபரிய	ேவதாந்தியாக	இ ந்தவன்	-	பல	வ ஷகாலம்
பண் தர்கேளா 	வாசம்	ெசய்தவன்	-	அவ ைடய	சிஷ்ையயாக
இ ந்தி க்கிேறன்	ஒ 	ஆ 	மாதக்காலம்”	என்றாள்.	ஓேஹா!	-	என் 	ெகாஞ்சம்

ம்பாகச்	ெசான்ேனன்.	“ஸ்வாமி!	ஆச்சரியப்ப வீர்,	என்	அண்ணைனப்	பற்றிய
	விவரம்	ெதரிந்தால்.	அவர்,	மகா	பண் தர்கேளா 	வாசம்	ெசய்தார்	பல

வ ஷம்	என்ேறேன	-	ஏன்	-	எப்ப 	-	என்ப 	ெதரிந்தால்,	பயந் 	ேபாவீர்	ஒ
ெகாைல	ெசய் விட்டார்	என்	அண்ணன்	-	ேபாலீசின்	பி யிலி ந் 	தப்பிக்
ெகாண் 	தைலமைறவாக	இ ந்தார்	பல	வ ஷம்	-	ெகாைலைய	இவர்தான்
ெசய்தார்	என்பதற்கான	சாட்சிகள்	ஒவ்ெவான்றாக,	மைற ம்	வைரயில்,	என்
அண்ணன்	மகா	பண் தர்க டன்	இ ந் 	வந்தார்.	இனி	ெவளிேய	உலவினா ம்
வம் 	ேநரிடா 	என்ப 	ெதரிந்த	பிற 	வீ 	வந்தார்.	ஆ 	மாதகாலம்
தங்கியி ந்தார்	-	தி ெரன் 	மாரைடப் 	அவைரக்	ெகான் விட்ட 	-	அவ ைடய
உபேதசங்கள்	நான்	ஆ 	மாதம்	ேகட் ,	பல	அரிய	உண்ைமகைளத்	ெதரிந்
ெகாண்ேடன்”	என்றாள்.	“ஏேத !	இவள்	கள்ளி	-	காமச்	ேசட்ைடக்காரி	-	என்
எண்ணிேனாம்.	இவள்,	ஒ 	ெகாைலக்காரனின்	தங்ைக மாகவன்ேறா
இ க்கிறாள்.	இவள்,	தன்	இரகசியம்	ெவளியானால் ட	அஞ்ச	மாட்டாள்
ேபாலி க்கிறேத	என் 	நிைனத்ேதன்	-	சற் 	வ த்த மைடந்ேதன்.	ேவேறார்
திக்கில்,	ேபச்ைசத்	தி ப்பி	விடலாேனன்.	“ ைஜ	ஏன்	அதிக	ேநரம்
ெசய்யேவண் ம்	ெதரி ேமா!	பக்திேயா ,	பகவாைன	ஒ 	விநா 	 தித்தா ம்
ேபா ம்	-	ஆனால்	காமக் ேராத	மதமாச்சாரியாதிகள்	 ழ்ந் ள்ள	இந்த
ேலாகத்திேல,	ேவ 	எந்தச்	சிந்தைன ம்	ெகாள்ளாமல்,	பகவாைன	உள்ளத்தில்	ஒ



விநா 	நிைல	நி த் வ ம்,	மகா	க னமான	காரியம்.	அந்த	ஒ 	விநா
கிைடக்க,	மணிக்கணக்கிலல்ல,	வ ஷக்	கணக்கிேல	 டப்	 ைஜ
ெசய்யேவண் ம்.	உதாரணமாக,	இன் ,	நைடெபற்றைதக்	ேக ங்கள்.	 த்தமான
மன டன்தான்,	நான்	 ைஜையத்	 வக்கிேனன்.	கண்கைள	 க்ெகாண் ,
கண்ணா,	மணிவண்ணா!	-	என் ,	ஸ்ேதாத்	எங்கி ந்ேதா	ஒ 	சத்தம்	கிளம்பி	என்
சித்தத்ைதக்	 ைலத் விட்ட ”	என்ேறன்.“என்ன	சத்தம்?	 ரளி	கானேமா?”
என் 	அவள்	ேகட்டாள்.	 ம்பாகேவா,	சகஜமாகேவா,	என்ப 	 ரியவில்ைல.
“ ரளியல்ல!	காமாந்தகாரகதானம்!	எவேளா	ஒ 	 ர்த்ைத!	தன்	கள்ளக்
காதல டன்,	ெகாஞ்சி	விைளயா வ 	ேபான்ற	சத்தம்	ேகட்ட ”	என் 	நான்
றிேனன்.	வீசி	விட்ேடாம்	ெவ 	 ண்ைட,	இனி	அவள்	ெவலெவலத் ப்	ேபாவாள்.

வீழ்வாள்	என்	கால யில்,	ேவண் க்	ெகாள்வாள்	தன்ைனக்	காப்பாற்றாச்	ெசால்லி
என் 	நான்	க திேனன்.	அவேளா,	நான்	ெசான்ன 	ேகட்
ஆச்சரிய ற்றதாகேவா	அஞ்சியதாகேவா	காட் க்	ெகள்ளவில்ைல.	
“உங்கள்	காதிேல	சத்தம்	ேகட்டதா!”	என் 	தனக் ள்	 றிக்	ெகாள்வ 	ேபாலப்
ேபசினாள்.	அவள்	பயப்ப வாள்	என் 	நான்	எண்ணிேனன்.	அவ ைடய
நடத்ைதேயா,	எனக் ப்	பய ட் ற் .	இரண்ேடார்	நிமிஷம்.	அவள்	ெமௗனமாக
இ ந்தாள்.	அந்த	இரண்ேடார்	நிமிஷங்கள்,	எனக் 	 கம்	ேபாலத்	ேதான்றிற் .
நான்தான்	ெமௗனத்ைதக்	கைலத்ேதன்	“ஏன்!	அந்தச்	சத்தம்	தங்கள்	காதிேல ம்
வி ந்ததேதா?”	என் 	ேகட்ேடன்.	 க்கத்திலி ந் 	விழித் க்
ெகாண்டவள்ேபால	அயர்ந் ,	 ங்கிவிட்ேடன்.	ஒன்றைர	ஆண் க க் ப்	பிற ,
அன் தான்	நான்	நிம்மதியாகத்	 ங்கிேனன்.	அவ்வள 	அயர் 	எனக் ;
இ க்காதா,	உடல்,	உள்ளம்,	இரண் ம்	பட்டபா 	ெகாஞ்ச	நஞ்சமல்லேவ.”

“ஆமாம்	விமலா,	பிற ,	நீ,	இைளய பதிையச்	சந்திக்க	 யற்சிக்கேவ
இல்ைலயா.”

“அைத	ஏன்	ேகட்கிறீர்கள்	டாக்டர்.	காைல	கண்விழித்த ம்,	ெரௗ 	ரங்கன்	 பன்,
காப்பி	ெகாண் 	வந் 	ெகா த்தான்.	ேவ 	உைடக ம்	தந்தான்.	நான்	பட்ட
கஷ்டத்ைத	எல்லாம்	அவனிடம்	ெசான்ேனன்.	எவ்வள 	கஷ்டப்பட் ,	அங்கி ந்
தப்பிேனன்,	என்பைத ம்	ெசான்ேனன்.	என்ைனத்	ேத 	அைழத் 	வராமல்,	ஏன்
என்ைன	விட் விட் ,	வந் 	விட் ர்கள்	என் ம்	ேகட்ேடன்.”

“அதற் 	அவன்,	அன் 	இர 	ெவ ேநரம்	 வ ம்,	அதாவ 	ஐயர்,	இைளய பதி,
ெரௗ 	ரங்கன்,	 வ ம்	என்ைனத்	ேத னார்களாம்.	ஐயர்,	இைளய பதியிடம்
ேநரமாகிவிட்ட .	நாைள	ேத க்	ெகாள்ளலாம்	என் 	ெவளிேய	அைழத் ச்
ெசன் 	விட்டாராம்.	அதற் 	பிற 	இைளய பதி	என்ைனத்	ேதடேவண் ம்	என்
நிைனத்த	ேபாெதல்லாம்,	ஐயர்	 க்கிட் 	அந்தப்	ெபண்ைணத்	ேத வதற்



நான்	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்.	நீங்கள்	கவைலப்படேவண்டாம்.	நாம்	வந்த	காரியத்ைத
கவனிப்ேபாம்	என் 	ெபரிய	ெபரிய	தைலவர்	வீட் ற்ெகல்லாம்	அவைர	அைழத் ச்
ெசன் ,	மாைலமரியாைதகள்	நடத்தினார்களாம்.	ஆனால்பலன்	என்னேமா	 ஜ்யம்
தானாம்.	இப்ப ேய	பத் 	நாட்கள்	கழிந்ததாம்.	ைகயில்	இ ந்த	பணம்
தீர்ந் விட்டதாம்,அந்த	ேநரத்தில்	ஐயர்,	இைளய பதியிடம்	அந்த	ெபண்	அங்ேக
இல்ைல.	அவள்	யா டேனா	ம நாேள	ஓ விட்டாளாம்,	என் 	ெசால்லி	அவைர
நம்பைவத் ப்	பீைட	ஒழிஞ்ச ன் ,	தைலைய	 ங்ேகா,	இனிேம,	ேநாக்
நல்ல	காலந்தான்	என் 	ெசால்லி	இவர்கைள	ெசன்ைனக் 	அ ப்பி	விட் ,	அவர்
ண்ய	ேஷத்ரங்கைள	தரிசிக்க	கிளம்பி	விட்டாராம்.”

இவர்கள்	ஊ க் 	வந் 	ேசர்ந்த ம்,	பதவி	வ ம்,	வ ம்	என் 	நிைனத் ,
இன் ம்	ஏராளமாக	பணம்	ெசல 	ெசய்தி க்	கிறார்	இைளய பதி.
ேமலிடத்திலி ந் 	ஒ 	உத்தர ம்	வரவில்ைலயாம்.	ஜமீன்தா டன்	பைக ம்,
இவ க் த்	தீர	வில்ைல.	இ வ ம்	ேகஸ்,	ேகஸ்	என் 	எல்லாப்	பணத்ைத ம்
ஒழித்தார்களாம்.	ஜமீன்தார்	ப த்தப்ப க்ைகயாகி,	ைக,	கால்	வி ந் ,	ேபச் ம்
ேபாய்விட்ட 	என் ம்	ேகள்விப்பட்ேடன்.”

“சரி	இைளய பதி	என்ன	ஆனார்?”

அைதேயன்	ேகட்கிறீர்கள்	டாக்டர்,	இைளய பதி	ைகயில்	இ ந்த	பணத்ைத
எல்லாம்	அழித் விட் ,	வாங்கிய	கடன்	கைள,	பாதிவைர	ெகா த் 	விட் ,
யாரிட ம்	ெசால்லிக்	ெகாள்ளாமல்,	எங்ேகா	ேபாய்விட்டாராம்.	என்ேலா ம்,	அவர்,
‘சாமியாராகி’	வடக்ேக,	ெசன் 	விட்டதாகப்	ேபசிக்	ெகாள்கிறார்கள்.
இைதெயல்லாம்	ேகட் ,	என்	மன ம்	என்	உட ம்	கைளத் ப்	ேபாய்,	ேம ம்
கைளந் 	ேபாய்	இந்நிைலயாேனன்.

“ஆமாம்	உன்	அக்காள்	என்ன	ஆனாள்,	விமலா?”

“அந்தக்	ெகா ைமையக்	ேக ங்கள்.	ஒ 	வார	காய்ச்சலில்,	என்	அக்கா
இறந்தி க்கிறாள்	-	நான்	ெடல்லியில்	இ ந்த	சமயத்தில்.	அவ ம்	சரி,	என்
அம்மா ம்	சரி,	இறந்த	ேபா 	 ட	நான்	இல்ைல.	அவர்கள்	 கத்ைதப்	பார்கக்க
ட	 யாத	பாவியாகி	விட்ேடன்	டாக்டர்.”

“இப்ப 	உலகேம	ெவறிச்ேசா ப்ேபான	ேநரத்தில்,	எனக் 	ஆ தலாய்	இ ந்த
இந்த	ெரௗ 	ரங்கன்தான்	டாக்டர்.	நான்	 ன்னேம	ெசான்ன ேபால்	என்ைனப்
பார்த்தால்	சற் ,	தள்ளி	நின் 	மரியாைத	ெச த் ம்	ெரௗ 	ரங்க க்ேக,	நான்
ெபண்டாளாகிவிட்ேடன்.	என்	நிைலைம	அப்ப 	அப்ேபா .	இப்ேபா ம்	அவன்தான்



என்	வயிற் க் க்	கஞ்சி	ஊற் கிறான்.”

“என்	இளைமைய	இழந் விட்ேடன்.	இனிேமல்	எவைர ம்	மடக்கி	வளமாக
வாழேவண் ம்	என்ற	எண்ண ம்	ேபாய்விட்ட .	அதனால்தான்	ெரௗ
ரங்க டன்,	இந்த	வாழ்க்ைகேய	ேபா ம்	என்ற	நிம்மதிேயா ,	நான்	வாழ்ந்
ெகாண் க்கிேறன்	டாக்டர்.	டாக்டர்	இப்ேபா 	ெசால் ங்கள்,	என் ைடய	இந்தச்
சீரழிந்த	வாழ் க் 	யார்	காரணம்?

“நிச்சயமாக	நீ	இல்ைல,	விமலா!	உன்ைனக்	காதலித்தவன்	ைகவிடாமல்
இ ந்தி ந்தால்,	நீ	இந்த	நிைலைமக் 	வந்தி க்க	மாட்டாய்.”

“ஆமாம்	டாக்டர்,	இந்த	என்	நிைலக் 	-	ஏன்	என்ைனப்	ேபான் 	நாட் லி க் ம்
எத்தைனேயா	விமலாக்க க் ம்	ேசர்த் ச்	ெசால் கிேறன்.	நாங்கள்	மட் மா
இதற் க்	காரணம்.	இந்த	பாவத்திேல	சரி	பங் 	ஆ க் ம்	இ க்கிற .	இந்தக்
ட் 	வியாபாரத்தில்	ஒ வ க் த்தான்	தண்டைன.”

ச கத்தின்	விசித்திரப்	ேபாக்ைகப்	பா ங்கள்.	உடற்	 	அைமப்பால்	ெபண்
பழிகாரி	ஆகிறாள்.	ஆண்	இதிலி ந் 	தப்பித் க்	ெகாள் கிறான்;	பணம்
பைடத்தவனாக	இ ந்தாேலா	ெசால்லத்	ேதைவயில்ைல.	அ ேவ	அவ க் ச்
ச க	அந்தஸ்த்ைதேய	உயர்த் கிற .	ஏகபத்தினி	விரதன்	கைதகள்	இ க் ம்
அேத	 ராணத்திேல,	ஐவ க் ம்,	பத்தினி	என்கின்ற	கைத ம்,	இ க்கிற ,
ஸ்திரீேலாலைனப்	பற்றி ம்	கைத	இ க்கிற .	அந்த	ஸ்திரீேலால ம்,	இங்ேக
வணங்கப்ப 	கிறான்.	ஒ 	ேவ க்ைகையப்	பா ங்கள்,	இராமைனவிட
கி ஷ்ணைனத்	தான்,	இங்ேக	அதிகம்	வணங் கிறார்கள்.	ஆ க் ம்
ெபண் க் ம்,	கற் 	ெபா 	என் 	ஆகாதவைர,	என்ைனப்	ேபான்ற	விமலாக்கள்,
ேதான்றிக்	ெகாண்ேட	தான்	இ ப்பார்கள்.”

“சபாஷ்	விமலா,	சரியாகச்	ெசான்னாய்.	என்ைனக்	ேகட்டால்,	நீ	ச கபணி	ெசய் ம்
தைலவியாகலாம்.	உன்	கைதையக்	ேகட்டதில்,	நீ	பட்ட	கஷ்டங்கைள	எல்லாம்	 ரிந்
ெகாண்ேடன்.	இனிேமல்	உன்ைன	நிம்மதியாக	வாழைவப்ப 	என் ம்	நான்	
ெசய் விட்ேடன்.”

“டாக்டர்,	விைளயாடாதீர்கள்.	உங்க க் 	ஊரி ள்ள	ெபயெரன்ன,	உங்கள்
அந்தஸ் 	என்ன,	இைதெயல்லாம்	பாழாக்கிக்	ெகாள்ளாதீர்கள்.	இப்ேபா 	நீங்கள்
இங் 	வந் 	ேபாவைதேய	ெவளிேய	உள்ளவர்கள்,	தவறாகப்	ேபசிக்
ெகாள் கிறார்கள்.	உங்கள்	தாயா க் க்	 ட	மனவ த்தம்	என்
ேகள்விப்பட்ேடன்.	என்ைனப்	பார்க்க	வந்த	ஓரி 	நாட்க க் ள்,	மரகதக்காவின்



ேகாபத் க் ம்	ஆளாகி,	ேகார்ட் ,	ேகஸ்,	என் 	அைலந் 	உங்கள்	ெபயர்
ெகட்டைத	மறந் 	விட் ர்கள்.”

“நீ	என்ன	ெசான்னா ம்	சரி	விமலா,	நான்	எ த்தி க்கின்ற	 ைவ	யாரா ம்
மாற்ற	 யா .”

“டாக்டர்,	நான்	ெசால் வைத	தய ெசய் 	ேக ங்கள்.	நான்	எந்தத்	தவறான
எண்ணத்ேதா ம்	உங்கேளா 	பழகவில்ைல.	அந்த	விமலா	அல்ல.	இப்ேபா
இ க் ம்	விமலா.	உங்கைளப்	ேபான்ற	நல்லவைரக்	ெக த்ேதன்	என்ற	ெகட்டப்
ெபயர்,	எனக் 	ேவண்டாம்.	என்	கைதைய	உங்களிடம்	ெசான்னதால்	எனக் 	ஒ
ெபரிய	மனபாரம்	இறங்கிய 	ேபால்	இ க்கிற .”

“நீ	என்ைனத்	தவறாகப்	 ரிந் 	ெகாண்டாய்	விமலா.	 ன்னாேல	ெசான்னப ,	நீ
ெசான்ன	இந்தக்	கைதைய	அப்ப ேய	எ தி	சினிமா	படம்	எ க்கக்
ெகா க்கிேறன்.	நீேய	அதில்	ந .	அதில்	வ ம்	பணத்ைத	‘ேபங்கில்’	உன்	ெபயரில்
ேபா கிேறன்.	அைத	ைவத் க்	ெகாண் 	இனி	மீதி	காலத்ைத	நீ	நிம்மதியாக
கழிக்க	ேவண் ம்	அ தான்	என்	வி ப்பம்.”

“என்	ஆைச	என்ன	ெதரி மா,	டாக்டர்,	நீங்கள்	உங்கள்	அம்மா	வி ம் ம
ெபண்ைண	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாண் ,	சந்ேதாஷமாக	வாழ	ேவண் ம்.”

“சரி	விமலா,	 தலில்	உன்	கைத	படமாக	வர	ேவண் ம்.	சில க்காவ 	அ
பாடமாக	அைமய	ேவண் ம்.	அதில்	நான்	ெவற்றி	ெபறேவண் ம்.	அதற் ப்	பிற ,
என்	கல்யாணம்	நிச்சயம்.	நீ ம்	என் டன்	வந் 	தங்கிவிடேவண் ம்	எனக்
உதவியாக,	ஆஸ்பத்திரியில்	என்றார்	டாக்டர்.”

“விமலா	சிரித்தாள்	-	மனம்	விட் ,	 தல்	 ைறயாக	அவள்	வாழ்க்ைகயில்...”	
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